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Voorwoord
Kunst = Vrijheid was in 2019 het centrale thema bij 
De Domijnen . Aanleiding was de viering van 75 jaar 
bevrijding van Limburg na de Tweede Wereldoorlog . 
Net als in voorgaande jaren heeft deze thematische 
programmering geresulteerd in memorabele voor-
stellingen en tentoonstellingen die tot stand kwamen 
in samenwerking met onze partners . Met de artistiek 
leiders van Toneelgroep Maastricht, die ook in 2019 
optraden als cultureel intendant, produceerden we het 
geweldige theaterstuk De Laatste Getuigen . Samen met 
studenten van Fontys en de Reinwaldt Academie kwam 
de indrukwekkende tentoonstelling Bruin, Grijs of Zwart? 
tot stand . 

Ook bijzondere evenementen als de Very Contemporary 
Meeting Day en het Sociaal Plein zijn gerealiseerd 
dankzij samenwerking . Op de Very Contemporary 
Meeting Day hebben twaalf musea uit de Euregio zich 
gepresenteerd in het Museum Hedendaagse Kunst De 
Domijnen . Het Sociaal Plein is een samenwerking met 
de PIW/MIK groep . Met Fortuna Sittard is het project 
Scoor een Boek georganiseerd dat lezen bij kinderen en 
jongeren stimuleert .

Sinds de oprichting van De Domijnen is het ons devies 
kunst en cultuur dichter bij mensen te brengen . Over 
het algemeen slagen wij daar steeds beter in . Ons totale 
aanbod trok meer bezoekers dan in 2018 en (voor zover 
we konden nagaan) was de grote meerderheid positief 
over het gebodene en de prijs/kwaliteitverhouding . Onze 
naamsbekendheid is de laatste jaren toegenomen tot 
90% . Toch zijn er nog stappen te zetten, zeker voor wat 
betreft toegankelijkheid en het bieden van een passend 
aanbod . We zijn ons ervan bewust dat een deel van 
de bevolking ons nauwelijks bezoekt . Deze inwoners 
zijn niet in kunst en cultuur geïnteresseerd of ervaren 
drempels om een voorstelling of tentoonstelling te 
bezoeken . De komende jaren willen we dit verbeteren, 
onder meer door inwoners te betrekken bij de program-
mering . De intentie is niet alleen drempels te verlagen in 
onze gebouwen, maar bovendien om meer activiteiten 
in de buurten en wijken te ontplooien . Zo willen we kunst 
en cultuur letterlijk dichter bij mensen brengen, tezamen 
met collega-instellingen in de regio en de gemeente 
Sittard-Geleen .

Naast hoogtepunten en successen zijn er zorgen . In 
de periode van het schrijven van dit jaarverslag is 
Nederland getroffen door het COVID-19 virus met als 
gevolg onzekerheden op vele fronten . De Domijnen 
houdt zich strikt aan de voorschriften van het RIVM 
en reageert snel op maatregelen vanuit de regering . 
De gezondheid van onze medewerkers, vrijwilligers 
en bezoekers staat uiteraard voorop . Het is nu nog 
onduidelijk hoe lang deze crisis gaat duren en wat 
de effecten zullen zijn voor de rest van het jaar . Hoe 
dan ook trekt deze situatie een zware wissel op onze 
organisatie . Om de continuïteit van De Domijnen 
te waarborgen en werkgelegenheid voor onze 
medewerkers te garanderen, is subsidiëring door de 
gemeente cruciaal . 

De afgelopen jaren zijn de beschikbare financiële 
middelen gekrompen waardoor het steeds moeilijker 
wordt de financiering van onze programma’s rond te 
krijgen . Financiële krapte maakt het ook lastiger om 
voldoende inhoudelijk vernieuwende projecten en 
activiteiten te ontwikkelen . Hoewel we steeds beter zijn 
geworden in het verwerven van additionele subsidies, 
betreffen dit gewoonlijk incidentele middelen waar 
extra inspanningen tegenover staan . Voor aanvullende 
financiering van onze vaste personeels- en huisves-
tingskosten kunnen deze gelden dan ook niet worden 
ingezet .

Bij de start van De Domijnen op 1 januari 2015 is 
afgesproken dat in 2020 een evaluatie zal worden 
georganiseerd . De gemeente Sittard-Geleen stemt de 
opzet van deze evaluatie in goed overleg af met onze 
instelling . Wij zien de resultaten ervan met vertrouwen 
tegemoet .

Namens alle medewerkers,

Tom de Rooij
directeur-bestuurder 
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1.  Kunst = Vrijheid 
Kunst = Vrijheid was ons centrale thema in 2019. Aanleiding was de herdenking van de bevrijding van Zuid-Limburg 
in september 1944 en de overige delen van Limburg tot aan 5 mei 1945. De Domijnen heeft gedurende het hele 
jaar uiteenlopende activiteiten rond dit thema georganiseerd zoals de theatervoorstelling De Laatste Getuigen, 
de tentoonstelling Bruin, Grijs of Zwart?, diverse lezingen en mediatafels in alle bibliotheken. 

De Laatste Getuigen
In De Laatste Getuigen zijn acht herinneringen van 
nog levende getuigen van de Tweede Wereldoorlog 
en de bevrijding omgevormd tot een theaterstuk . De 
getuigen zijn afkomstig uit de acht Limburgse steden . De 
Laatste Getuigen was een coproductie van Toneelgroep 
Maastricht en De Domijnen in samenwerking met de 
zeven andere theaters in Limburg . De voorstelling is 
mede gefinancierd door de Provincie Limburg .

“De diversiteit van de getuigenissen 
zorgt voor een rijker beeld van de 
Oorlog dan het standaard narratief van 
de geschiedenisboeken. De Laatste 
Getuigen vertelt verhalen waar we 
maar weinig over spreken. Ze bieden 
een kijkje in de, nog levende, herinne-
ringen aan een oorlog die tegelijkertijd 
ver weg en dichtbij voelt.”
Theaterkrant, 25 oktober 2019 

“In deze voorstelling snijdt de werkelijk-
heid de theatrale illusie de pas af. Het 
is onmogelijk om onberoerd te blijven 
bij de emotionele getuigenissen uit 
Limburg die ook de verhalen afdekken 
van alle mensen die door oorlogsge-
weld worden getroffen. En dan houden 
emotie en bezinning elkaar langdurig 
vast.”
Dagblad de Limburger, 26 oktober 2019

De Laatste Getuigen kreeg lovende recensies en is elf 
keer uitgevoerd in kleine zalen in de hele provincie . In 
totaal bezochten 1 .871 toeschouwers de voorstelling .

Bruin, Grijs of Zwart?: 
‘40/’45 in diverse identiteiten 
Wat zou jij doen als burgemeester in oorlogstijd? Werk 
je mee met de bezetter of kom je in verzet? Op basis 
van nieuw historisch onderzoek is in het Erfgoedcen-
trum een tentoonstelling samengesteld waarin deze en 
andere morele dilemma’s werden toegelicht met archief-
stukken, fotomateriaal en objecten . Het betrof dilemma’s 
die samenhangen met WOII maar ook nu nog relevant 
zijn . Samen met lerarenopleiding Fontys en de Reinwardt 
Academie is hierover eveneens een educatief project 
ontwikkeld voor het onderwijs . 

De tentoonstelling, die doorliep tot in januari 2020, is 
bezocht door 1 .327 personen . 453 Limburgse en 28 
Duitse leerlingen hebben de tentoonstelling gezien . De 
Provincie Limburg heeft bijgedragen aan de financiering . 

Lezingen
Op verschillende locaties zijn lezingen over het thema 
vrijheid gehouden . In de Leeswinkels is ingegaan op de 
plaatselijke context in relatie tot de bevrijding . In mei 
2019 heeft kunstdetective Arthur Brands een lezing 
gegeven over de roofkunst gedurende het Nazitijdperk . 
In november verzorgde burgemeester Cox een avond 
rondom het thema Vrijheid toen en nu . Hij deed dit in een 
serie vraaggesprekken met nieuwe Nederlanders . 

Mediatafels
In alle bibliotheken zijn mediatafels ingericht . Hierop 
waren afdrukken van archiefstukken en geschriften te 
zien die refereerden aan de lokale bevrijding .
 

De Laatste Getuigen © Stephan Vanfleteren©Rob Nijpels 
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2.  Multidisciplinaire projecten 
In 2019 zijn verschillende grote multidisciplinaire projecten uitgevoerd, die we hieronder toelichten. 

Week van de Amateurkunst | WAK 
De week van de amateurkunst is in 2015 in Sittard-
Geleen geïntroduceerd . Doel van de WAK is de amateur-
kunst zichtbaarder te maken, met extra aandacht voor 
de individuele kunstbeoefening . Tijdens de WAK zijn 
verschillende activiteiten georganiseerd . Kunst in de 
Supermarkt zette amateur beeldende kunstenaars in 
de spotlight en leidde tot verwondering bij het publiek . 
In 2019 is de detailhandel succesvol betrokken bij 
dit evenement waardoor beeldende kunst van 48 
kunstenaars te zien was in drie supermarkten en acht 
winkels verspreid over de verschillende stadsdelen . 
Circa 23 .000 personen hebben tijdens het winkelen van 
de kunstwerken kunnen genieten . 

Samen met de dansscholen is een dansdag georgani-
seerd in de schouwburg . Daarnaast zijn twee beeldende 
kunstprojecten en verschillende workshops georgani-
seerd . Voor het basisonderwijs is een educatief project 
ontwikkeld waaraan negen scholen en achttien groepen 
hebben deelgenomen .

In totaal hebben 819 (amateur)kunstenaars meegedaan 
aan de WAK . Er waren 36 .093 bezoekers .

Barockfestival
In 2019 is dit festival voor de derde maal, samen met AD 
MOSAM, georganiseerd . Het Barockfestival verbindt pop- 
en rockmuziek met barokmuziek en brengt de invloed 
van barok op moderne muziek onder de aandacht bij 
een breed publiek . Er zijn twaalf concerten georgani-
seerd waaronder het openingsspektakel op de Markt in 
Sittard . Golden Earring drummer Cesar Zuiderwijk gaf 
hier een workshop aan slagwerkers . In een vernieuwend 
samenspel vertolkten vervolgens circa dertig drummers 
samen met meesterviolist Volker Möller de vier thema’s 
uit de Vier Jaargetijden van Vivaldi . De Tuinenroute 
bracht een paar honderd mensen op de been die 
genoten van drie optredens . Hans Dulfer was 

te gast in poppodium Volt . Naast AD MOSAM traden o .a . 
op Fuse (bekend van Podium Witteman) en het Nieuw 
Amsterdams Klarinetkwartet . Bij Wine & Dine (Hotel 
De Limbourg), lid van de Businessclub De Domijnen, 
werd de lunch op zondag opgeluisterd door barokzang . 
De Masterclass, verzorgd door de Nederlandse coun-
tertenor Maarten Engeltjes, werd gevolgd door vier 
deelnemers . In totaal hebben 1 .364 personen het festival 
bezocht .

Kom bij ons op de bank 
De opening van het culturele seizoen is één van de 
nieuwe tradities die De Domijnen aan het culturele 
landschap heeft toegevoegd . Op de Markt, Ligneplein 
en in winkelstraten werden optredens, workshops 
en demonstraties verzorgd . In de hal van Ligne 
presenteerden kunstenaars uit de regio zich op een 
kunstmarkt . Het hoofdpodium bevond zich op de Markt 
in Sittard . Een mix van amateurs uit de regio en professi-
onals uit het land traden hier op . Het middagprogramma 
werd afgesloten door de plaatselijke band Hard2Get . 

Alle afdelingen van De Domijnen hebben samen met 
externen een bijdrage geleverd aan de 33 activiteiten 
die gedurende deze dag hebben plaatsgevonden . 
De culturele opening van het seizoen is door ruim
 12 .000 mensen bezocht . 

 
“Derde Barock Festival Sittard gestart 
met daverende beatbattle”
De Limburger, 20 juni 2019 

Mega Sing Along
Musicalster Brigitte Heitzer, bekend van haar vertolking 
van Evita, verzorgde dit jaar de Mega Sing Along als 
afsluiting van Kom bij ons op de Bank . De gelegen-
heidsfanfare Mega Sing Along Superfanfare was dit 
jaar samengesteld uit leden van fanfares uit Buchten, 
Einighausen, Guttecoven, Hottum en Limburg en stond 
onder leiding van Hardy Mertens . Ook in 2019 hadden 
zich weer tientallen zangers opgegeven voor het 
deelproject ‘De stem van Sittard’ . Brigitte Heitzers heeft 
in mei drie zangers geselecteerd om tijdens het concert 
op te treden . Uiteindelijk is Joëlla Weiss verkozen tot De 
Stem van Sittard . In totaal hebben 3 .500 personen op de 
markt meegezongen met de Mega Sing Along .
 
Oktobermaand Kindermaand
Oktobermaand Kindermaand draait om het culturele 
aanbod voor kinderen tot 12 jaar . Doel is het aanbod in 
de regio gebundeld onder de aandacht te brengen van 
kinderen en hun (groot)ouders . De Domijnen verzorgt 
de gezamenlijke marketing . In totaal zijn in deze maand 
96 activiteiten voor kinderen gerealiseerd, waarvan 61 
door onze partners in de regio en 35 door De Domijnen . 
De 35 activiteiten van De Domijnen zijn bezocht door 
3 .675 bezoekers . Ook hebben 24 klassen uit het primair 
onderwijs activiteiten bezocht . Bezoekersaantallen bij 
onze partners zijn bij ons niet bekend .

Museumweekend
Tijdens het Museumweekend, dat plaatsvond in de 
Nationale Museumweek, was de toegang tot het 
museum gratis . Op vrijdagavond heeft De Domijnen 
meegedaan aan het nog vrij nieuwe format van de 
museumvereniging: de ‘MuseumkaartMatch’ . De 
initiatief richt zich op ontmoeting van en verbinding 
tussen museumkaarthouders die op zoek zijn naar 
gezelschap om samen een museum of tentoonstelling 
te bezoeken . Alle kaarthouders van 18 jaar of ouder 
kunnen er gratis gebruik van maken . De avond vond 
plaats in het Erfgoedcentrum en bestond uit een lezing 
en rondleidingen door de archiefbewaarplaats en de 
tentoonstelling . Er waren 44 aanmeldingen . Tijdens het 
weekend vonden verschillende rondleidingen plaats . 
In totaal telde het weekend 381 bezoekers .

Week van de Amateurkunst (supermarkt)  ©De Domijnen

Barockfestival  ©De Domijnen

Kom bij ons op de bank  ©De Domijnen

Mega Sing Along  ©De Domijnen
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3.  Vier culturele functies 
De Domijnen werkt als interdisciplinaire instelling vanuit 
vier culturele functies: educatie, exposities, podium en 
collecties & informatie. De belangrijkste gebeurtenissen 
in 2019 in elk van deze functies belichten we hieronder. 

3.1  Educatie

De afdeling Educatie is actief binnen alle afdelingen van 
De Domijnen voor het onderwijs en het brede publiek . 
De activiteiten van de afdeling hebben betrekking op 
kunst-, cultuur- en leeseducatie, talentontwikkeling en 
basisvaardigheden . 

Kunsteducatie in de vrije tijd | 
Kunst in de Wijken 
De inwoners van Sittard-Geleen kunnen zich op twee 
momenten in het jaar inschrijven voor korte cursussen 
en workshops in de disciplines schrijven, lezen, 
beeldende kunst en muziek . Voorbeelden van cursussen 
zijn: prentenboeken illustreren, creatief schrijven 
en popsongs zingen . In totaal zijn in 2019 veertien 
cursussen en workshops georganiseerd waaraan 165 
personen hebben deelgenomen . 
Het programma Kunst in de Wijken heeft tot doel 
kinderen, die van huis uit niet in aanraking komen met 
kunst en cultuur, te laten kennismaken met diverse 
kunstdisciplines en hen te helpen bij het ontdekken van 
de eigen talenten . Dit programma voeren we uit in de 

wijken Sanderbout, Stadbroek en Lindenheuvel . 
Daar waar mogelijk werken we samen met Partners In 
Welzijn (PIW) en het Jeugdfonds Sport & Cultuur . Het 
programma is in samenspraak met jongeren ontstaan . 
Voorbeelden van activiteiten zijn free running, action 
painting en videoclips maken . 

Cultuureducatie 
Cultuureducatie is een vast onderdeel van het 
curriculum van basisscholen . Doel is kinderen binnen 
het onderwijs kennis te laten maken met alle kunstdis-
ciplines en hen de gelegenheid te geven hun talenten te 
ontdekken en te ontwikkelen . 

Het Rijksprogramma Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK) 
zet zich in voor goed cultuuronderwijs voor kinderen . 
Goed cultuuronderwijs leert kinderen belangrijke 
21e-eeuwse vaardigheden zodat zij zich kunnen 
ontwikkelen tot creatieve en kritische volwassenen die 
voorbereid zijn op huidige en toekomstige uitdagingen . 
Daarnaast beleven kinderen natuurlijk gewoon plezier 
aan goed cultuuronderwijs . Dankzij doorlopende 
leerlijnen komen kinderen tijdens hun hele basisschool-
tijd in aanraking met onder meer muziek, dans, tekenen, 
toneel en erfgoed . In 2019 waren dat ruim 4 .200 
kinderen in de Westelijke Mijnstreek . 

Leeseducatie/ bevordering geletterdheid 
Om goed te kunnen functioneren in de huidige 
samenleving is het noodzakelijk te beschikken over 
goede taal- en digitale vaardigheden . Binnen de 
pijler Educatie biedt De Domijnen, in samenwerking 
met een scala aan partners, laagdrempelige lespro-
gramma’s voor de ontwikkeling van burgers van 0 tot 
100 in Sittard-Geleen en de omringende gemeenten . 
Voorbeelden zijn de programma’s Boekstart, de 
Bibliotheek op School (dBos) en ondersteuning bij basis-
vaardigheden . 

De Domijnen volgt de landelijke programmalijnen 
voor leesbevordering en basisvaardigheden van 
de Koninklijke Bibliotheek en Stichting Lezen . Het 
voorkomen en bestrijden van laaggeletterdheid zijn 
steeds het uitgangspunt . In 2019 zijn, samen met Kunst 

van Lezen, de voorbereidingen gestart voor een (digi)
taalhuis . De Bibliotheek op school (dBos) ondersteunt 
leerkrachten met een goede collectie op school plus 
een netwerk van speciaal opgeleide lees- en mediacon-
sulenten . In totaal zijn in de Westelijke Mijnstreek en in 
de gemeente Echt-Susteren zeventien dBos’en en elf 
schoolbibliotheken gerealiseerd . Via dBos werden bijna 
98 .000 boeken geleend . 

In februari 2017 tekende De Domijnen het Taalakkoord 
binnen de Coalitie Westelijke Mijnstreek (met gemeenten 
Sittard-Geleen, Beek, Stein, Schinnen, Vixia, Partners 
in Welzijn (PIW), Stichting Lezen en Schrijven, Vista 
College en Cubiss) . De partners in deze coalitie 
hebben gezamenlijk subsidie aangevraagd bij de 
Provincie Limburg in het kader van de subsidieregeling 
‘Bibliotheek en Maatschappij’ voor de oprichting van 
het digi-pop-up loket . Dit loket reist door de verschil-
lende gemeenten en wordt geplaatst bij PIW, scholen, 
Ligne en de leeswinkels . De loketten staan nu in de 
leeswinkel Geleen en in Ligne . Ook in Midden-Limburg is 
het Taalakkoord bekrachtigd . 

(Zie voor meer informatie over het bibliotheekwerk 
ook 3 .4 Collecties & Informatie) 

Cultuurparticipatie
Het Serviceloket Cultuurparticipatie is zowel een 
digitaal als fysiek loket voor de amateurkunst en de 
historische verenigingen . De digitale tool is onderdeel 
van de website van De Domijnen https://www .
dedomijnen .nl/serviceloket/ en biedt informatie over 130 
amateurkunstverenigingen en kunstinitiatieven en 27 
historische verenigingen . Het Serviceloket biedt tevens 
een amateurkunstagenda en een onderdeel ‘Vraag en 
aanbod’ . 

Ook in 2019 zijn vele activiteiten ontplooid, vaak voort-
gekomen uit vragen vanuit het verenigingsleven . In 
Bijlage 1 is een overzicht van de activiteiten opgenomen . 
De samenwerking met het Oranje comité is voortgezet . 
Door het slechte weer trok het showoptreden slechts 
1 .000 bezoekers . De individuele concert- en voorstel-
lingsagenda per amateurvereniging is vol . Samen met 
de amateurkunst bespreken wij op welke wijze de 
ondersteuning zich verder moet ontwikkelen . 

Educatie Exposities

Podium
Collecties 

& infor-
matie

Monique Nederveen  ©Rob Nijpels 

https://www.dedomijnen.nl/serviceloket/
https://www.dedomijnen.nl/serviceloket/
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3.2 Exposities
 
In het Erfgoedcentrum en het Museum Hedendaagse 
Kunst zijn in 2019 diverse tentoonstellingen 
georganiseerd . De tentoonstellingen zijn deels 
samengesteld met gebruikmaking van kunstobjecten 
uit de Collectie Sittard-Geleen .

Erfgoedcentrum

• Manufacta III Ceramica
Deze tentoonstelling kwam tot stand in samenwer-
king met de Keramiek Kring Limburg . Vijfentwintig 
aangesloten kunstenaars hebben deelgenomen . 
De tentoonstelling Manufacta III Ceramica laat het 
bijzondere vakmanschap zien van keramiek en legt 
tegelijkertijd een link met bijzondere gedenkborden uit de 
collectie van De Domijnen . Deze tentoonstelling was de 
derde in een reeks waar vakmanschap centraal staat . 

• Rees Laudy (1926-2017): veelzijdig kunstenares 
bedreven met beitels en paletmes
In deze tentoonstelling rondom het gevarieerde werk 
van Rees Laudy (1926-2017) werden werken uit de 
Collectie Sittard-Geleen gecombineerd met vele 
bruiklenen van de familie van Rees Laudy en inwoners 
uit de gemeente en de regio . 

• Bruin, grijs of zwart?: ‘40 / ‘45 in diverse identiteiten
Deze tentoonstelling (zie ook H1 Kunst = Vrijheid) sloot 
aan op het themajaar Kunst = Vrijheid . De getoonde 
objecten kwamen uit de Collectie Sittard-Geleen en 
bruiklenen van culturele instellingen, stichtingen en 
particulieren . 

In totaal telde het Erfgoedcentrum 4 .259 geregistreerde 
bezoekers, exclusief 2 .307 cursisten kunstgeschiedenis .

Provinciale opening 
Maand van de Geschiedenis
Erfgoedcentrum De Domijnen was in 2019 gastheer 
van de opening van de Maand van de Geschiedenis 
in Limburg . Ook tijdens deze opening stond 75 jaar 
bevrijding van Limburg centraal . Het programma 
bestond uit lezingen, een modeshow met kleding uit de 
periode WO II en rondleidingen . De catering bestond uit 
voedsel dat werd genuttigd tijdens de oorlogsjaren . Een 
van de activiteiten tijdens deze maand was de Maaltijd 

van Geschiedenis op 29 oktober met lezingen en 
voedsel uit oorlogstijd . De activiteiten trokken bijna 
400 bezoekers en deelnemers .

Hedendaagse Kunst
Het museum Hedendaagse Kunst De Domijnen biedt 
jaarlijkse meerdere wisseltentoonstellingen, in 2019 
deels aansluitend bij het jaarthema Kunst = Vrijheid . 

• Ricardo Brey, Adrift
De inhoud en opbouw van deze tentoonstelling is in 
overleg met de kunstenaar tot stand gekomen . De 
tentoonstelling was onderdeel van een groter project 
van de kunstenaar . In 2019 waren tentoonstellingen 
rondom het werk van Brey te zien bij Alexander Gray 
Associates in New York en vanaf december 2019 
presenteerde het Gerhard-Marcks-Haus in Bremen een 
solo van Brey . Deels zijn er nieuwe werken getoond . 
In 2017 zijn twee werken van Brey aangekocht en 
opgenomen in de Collectie Sittard-Geleen .

• Chéri Samba, J’aime la couleur & le monde
Met zo’n dertig schilderijen bood de tentoonstelling 
een overzicht van de ontwikkeling en thematische 
samenhang van Samba’s oeuvre . Veel van de werken in 
de tentoonstelling werden recent vervaardigd en voor 
het eerst gepresenteerd . Uit de tentoonstelling zijn twee 
werken aangekocht en toegevoegd aan de Collectie 
Sittard-Geleen . Aansluitend bij de ‘popular painting’ 
van Samba is het werk van verschillende mondiale 
kunstenaars uit de collectie Sittard-Geleen getoond die 
zich van woord en beeld bedienen, of kritisch kijken 
naar de (eigen) samenleving .

De felle kleuren spatten van de doeken 
af. Het is alsof de wereld je toelacht als 
je door de zalen van De Domijnen in 
Sittard loopt. Maar schijn bedriegt. Wie de 
uitbundige schilderijen nader bekijkt, komt 
erachter dat het allesbehalve rozengeur 
en maneschijn is wat de Congelese Chéri 
Samba (een van de meest toonaange-
vende Afrikaanse kunstenaars van deze 
tijd) ons voorspiegelt.” 
De Limburger, 2 juli 2019 

©Rob Nijpels 
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• Joseph Sassoon Semah, Being Touched by an Angel 
Just Before Birth
De tentoonstelling in Sittard had het karakter van een 
open depot en vormde de eerste museale overzichtsten-
toonstelling van Semah’s werk in Nederland sinds 2003 . 
Een aantal van zijn werken zijn ook geëxposeerd in 
aantal kerken in Sittard . De tentoonstelling sloot aan bij 
het jaarthema van De Domijnen in 2019: Kunst = Vrijheid . 
De tentoonstelling is geopend door Joseph Sassoon 
Semah zelf en begeleid door een programma met 
lezingen, performances en een door Semah samenge-
steld filmprogramma in Filmhuis De Domijnen .

• Museumconcert
In samenwerking met Conservatorium Maastricht, het 
Nationaal Instrumentenfonds en AD MOSAM is in het 
Museum voor Hedendaagse Kunst het Museumcon-
cert georganiseerd . 160 personen hebben het concert 
bezocht

In totaal telde het Museum Hedendaagse Kunst 5 .161 
geregistreerde bezoekers, bijna 400 meer dan in 2018 . 

 
“Joseph Semah laat zich niet in een 
hokje duwen. Het werk van Semah 
is in feite een oproep tot dialoog en 
tolerantie.” 
De Limburger, bijlage Cultuur, 
21 oktober 2019 

“Semah wil de dialoog aangaan met de 
Sittardse gemeenschap en verbanden 
leggen met de lokale historie door 
onder mee aandacht te vestigen op de 
voormalige Joodse begraafplaats en 
synagoge die verdwenen zijn. Het doel 
van de expositie is nieuwsgierigheid te 
prikkelen. Dat is in elk geval gelukt.” 
De Limburger, regio Sittard-Geleen, 
24 oktober 2019

Very Contemporary
De Domijnen is lid van het Euregionale samenwerkings-
verband Very Contemporary Network . In 2019 was 
Museum Hedendaagse Kunst De Domijnen gastheer 
voor de jaarlijkse Very Contemporary Meeting Day . 
Collega-instellingen uit Nederland, Duitsland en België 
verzorgden lezingen, interviews, performances en 
toonden kunstwerken . De bezoekers (173) waren 
eveneens uit verschillende landen afkomstig . 

Financiële ondersteuning
De tentoonstellingen in het Erfgoedcentrum en Museum 
Hedendaagse Kunst zijn mede mogelijk gemaakt door 
een financiële bijdrage van de Gemeente Sittard- Geleen, 
de Provincie Limburg, het Mondriaan fonds, Prins 
Bernhard Cultuurfonds, Nicolas Reubsaet Stichting en 
Weldadige stichting Jan de Limpens .

Tentoonstellingen op locatie
Naast deze tentoonstellingen zijn diverse kleinere 
tentoonstellingen georganiseerd binnen en buiten de 
locaties van De Domijnen .
• Inktspot tentoonstelling (bibliotheek Ligne)
• Kenjervastelaovesposter (Hal Ligne Noord)
• Costumi Fantastico i .s .m . Opera Zuid (schouwburg en 

winkels centrum Sittard)
• Sinti in Limburg (bibliotheek Ligne)
• Quentin Blake (bibliotheek Ligne)
• Mooi stuk - ode aan de reparatie i .s .m . Repair café 

Nederland (bibliotheek Ligne)

In totaal hebben naar schatting ruim 26 .500 bezoekers 
deze tentoonstellingen bekeken . 

Aankopen in 2019 
In 2019 is de Collectie Sittard-Geleen uitgebreid met 
enkele aankopen . (Zie voor meer informatie: 3 .4 . 
Collecties en Informatie)

Depots 
De depots waarin de Collectie Sittard-Geleen is 
opgeslagen is vanaf 2015 een gezamenlijke zorg van de 
gemeente en De Domijnen . Een aantal depots ligt onder 
maaiveldniveau, wat in 2018 en 2019 tot grote problemen 
heeft geleid en waardoor kunstwerken beschadigd zijn 
geraakt . In de depots zijn geen klimatologische voor-
zieningen aangebracht wat op termijn kan leiden tot 
schade aan de kunstobjecten . Deze situatie zet onze 
bewaarplicht ernstig onder druk . Om de kunstwerken 
duurzaam te bewaren zijn dan ook maatregelen nodig . 
Samen met de gemeente wil De Domijnen de depotsitu-
atie verbeteren . Op korte termijn door gezamenlijk een 
aantal quick wins te realiseren en op langere termijn 
door een structurele oplossing . Begin 2020 heeft De 
Domijnen het onafhankelijk bureau Helicon Conservation 
Support de opdracht gegeven de huidige en gewenste 
situatie in beeld te brengen . Op basis van de uitkomsten 
van dit onderzoek, kan worden bepaald welke acties 
noodzakelijk zijn . De Domijnen neemt het initiatief dit 
rapport te zijner tijd met de gemeente te bespreken . 

Joseph Sassoon Semah  ©Rob Nijpels Museumconcert  ©De Domijnen

Corita Kent (Sister Mary Corita), Tomato, 1967 
(Collectie Sittard-Geleen, 02019002)
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3.3. Podium

Tot de werkzaamheden van deze afdeling behoren de 
pop-, film- en theaterprogrammering en grootschalige 
podiumprojecten .

Volt
In 2019 werd een aantal nieuwe activiteiten aan het 
programma toegevoegd zoals het Jazzcafé en de 
pubquiz . Meer vrij toegankelijke activiteiten zijn geor-
ganiseerd zodat meer bezoekers laagdrempelig kennis 
kunnen maken met Volt nieuwe stijl en verleid kunnen 
worden tot bezoek aan andere concerten en activiteiten . 
In 2019 zijn nationale en lokale artiesten geboekt zoals 
De Dijk, Indian Askin, Next of Kin en Hard2Get . Dankzij 
de ondersteuning door het Fonds Podiumkunsten heeft 
nieuw Nederlands talent met Volt een podium in de 
Westelijke Mijnstreek gekregen .

De organisatie is in 2019 verder geprofessionaliseerd en 
voor de veiligheid van vrijwilligers en bezoekers is het 
cashless betalen in combinatie met munten ingevoerd . 
Het aantal vrijwilligers is vrijwel gelijk gebleven . 
In totaal heeft het poppodium 12 .060 bezoekers 
getrokken, waarvan 10 .535 bezoekers aan concerten 
en 1 .525 bezoekers aan de andere activiteiten van 
het poppodium . Dit aantal is vrijwel gelijk aan 2018 . 
Het aantal betalende bezoekers is met bijna 1 .000 
toegenomen . 

Filmhuis
Het Filmhuis is drukbezocht door verschillende groepen 
inwoners . Kern blijft de Arthouse Films, verder besteden 
we ruim aandacht aan documentaires, films uit en 
over de regio en filmeducatie . Het is gelukt om vele 
prijswinnende films in de programmering op te nemen 
zoals Parasite, Sorry we missed you en For Sama . De 
programmering is in handen van de filmprogrammeur en 
de programmeringscommissie die bestaat uit vrijwil-
ligers . Er zijn samenwerkingsverbanden met o .a . lokale 
maatschappelijke organisaties, Cinesud, en uiteraard 
de andere filmhuizen in Limburg . De samenwerking 
met Landgoed Kasteel Limbricht is voortgezet in het 
kader van de Buitencinema . Dit heeft geresulteerd in vijf 
filmvertoningen in de open lucht met in totaal bijna 1 .000 
toeschouwers . 

In totaal zijn er in 2019 993 vertoningen geweest met 
een publieksbereik van resp . 22 .494 bezoekers, circa 
1 .500 meer dan in 2018 . Daarnaast hebben 60 horeca-
activiteiten plaatsgevonden die 2 .556 bezoekers 
hebben getrokken . 

Schouwburg
De programmering in de schouwburg biedt een brede 
mix van voorstellingen en concerten met een focus 
op kleinkunst, cabaret en familie . In de kleine zaal 
zijn meer experimentele voorstellingen en concerten 
geprogrammeerd zoals Sneak Peek in samenwerking 
met VIA ZUID, jong en aanstormend cabarettalent . Het 
rijke verenigingsleven, van fanfares en harmonieën tot 
dansscholen, weet mede door het speciale sociaal-
culturele tarief, de weg naar de schouwburg goed te 
vinden . Om de drie jaar strijkt de Zittesje Revuu neer die 
in 2019 ruim 6 .000 mensen heeft vermaakt met negen 
doldwaze voorstellingen van Hoog Bezuik .

In december vond een feestdagenprogrammering plaats 
met o .a . de Kerstshow van René Schuman en Angel-Eye 
en special guest Martin Hurkens en het familieconcert 
‘Ze hadden hun schaapjes geteld’ door Philharmonie 
Zuidnederland en huisgezelschap Het Laagland . In 
samenwerking met ons huisgezelschap is tijdens het 
Nationaal Theaterweekend 2019 de eerste editie van 
het Familiefestival georganiseerd . Uit de evaluatie is 
gebleken dat dit een geslaagd format is om verder uit 
te bouwen in 2020 . Met AD MOSAM werd niet alleen 
samengewerkt in het Barockfestival, zij gaven ook 
concerten in de sfeervolle Charles Eyckzaal . 

In 2019 hebben ruim 57 .000 mensen voorstellingen in de 
schouwburg bezocht, bijna 2 .000 meer dan in 2018 . 

De beleving van het avondje uit in de schouwburg is 
in de tweede helft van het jaar fors verbeterd dankzij 
flink afgenomen wachttijden in de pauze of na afloop . 
Bezoekers bestellen hun drankje vooraf, in combinatie 
met het ticket . Dit is gerealiseerd in samenwerking met 
onze externe cateraar Van Melick . 

Opera Zuid en Toneelgroep Maastricht maakten in 2019 
frequent gebruik van de schouwburg voor repetities en 
montages, omdat de beschikbare repetitieruimte in onze 
regio beperkt is . 

Het Open Podium biedt beginnend lokaal en regionaal 
talent een professioneel podium . In 2019 vonden deze 
voorstellingen plaats in de schouwburg en poppodium 
Volt . In totaal hebben 105 talenten meegewerkt met bijna 
500 bezoekers .

Hoewel samenwerking en afstemming op Limburgse 
schaal is gerealiseerd, moet de programmatische 
samenwerking in Zuid-Limburg nog verder gestalte 
krijgen . Voorbeelden van geslaagde samenwerkingen 
zijn o .m . het Bij de Buren-programma, de gezamenlijke 
productie The Great Gatsby en De Laatste Getuigen .

Een schouwburgbezoek is financieel niet voor 
alle inwoners mogelijk . Vandaar dat wij elk jaar 
samenwerken met o .a . de Stichting Éngele van Zitterd-
Gelaen om deze inwoners toch de kans te geven een 
theatervoorstelling bij te wonen . Daarnaast stellen wij 
jaarlijks toegangskaarten beschikbaar in het kader van 
de Mantelzorgdag en Vrijwilligersdag, beide gecoördi-
neerd door de gemeente Sittard-Geleen .

3.4 Collecties & Informatie

De transformatie van klassieke uitleenbibliotheek naar 
maatschappelijke en educatieve bibliotheek is in 2019 
voortgezet . De bibliotheekvisie, die in overleg met de vijf 
deelnemende gemeenten is ontwikkeld en vastgesteld, 
is in 2019 verder geïmplementeerd . De Leeswinkel 
Geleen is geopend op 19 januari 2019 door de wethouder 
Cultuur van Sittard-Geleen . In het bestaande pand in 
Born zijn het centrale depot en de Leeswinkel Born 
gerealiseerd . De Leeswinkels trekken veel bezoekers 
vooral als ze midden in het winkelgebied zijn gevestigd . 
Binnen de vestigingen vinden steeds meer activiteiten 
plaats die samenhangen met de brede sociale- en maat-
schappelijke bibliotheek . In de komende jaren willen we 
meer debatavonden organiseren in samenspraak met 
inwoners en instellingen . 

Om het activiteitenprogramma zo goed mogelijk te laten 
aansluiten op vragen uit de samenleving gaan we in 
gesprek met bewoners . Onze informatiemedewerkers 
en dienstverleners volgen hiervoor momenteel een 
opleiding tot ‘community librarians’, medegefinancierd 
door een subsidie van het Europees Sociaal Fonds voor 
duurzame inzetbaarheid van medewerkers . 

De landelijke dalende trend van abonnementhouders 
is ook merkbaar in Sittard-Geleen . Het aantal abonne-
menthouders is in 2019 met 2 .681 gedaald tot 30 .231 . 

Buitencinema  ©De Domijnen
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Tegelijkertijd blijft het aantal bezoekers nagenoeg gelijk 
(-1,6%) . De deelname aan de ruim 500 activiteiten en 
cursussen is sterk toegenomen naar in totaal 4 .568 
deelnemers . Ook dit is in lijn met de landelijke trend . 

De collectie media is up-to-date gehouden met nieuwe 
aanschaf van onder meer boeken . Vanuit de eisen die 
aan een gecertificeerde bibliotheek worden gesteld, 
heeft sanering van de collectie plaatsgevonden . De 
collectie bestaat uit circa 195 .000 boeken, e-books, cd’s 
en andere mediadragers .

In samenwerking met studenten van Zuyd Hogeschool 
is in het project ‘Frisse Blik’ onderzocht hoe bibliotheek 
Ligne tot een nog aangenamere plek kan worden 
gemaakt voor bezoekers en studenten . In 2020 worden 
de uitkomsten meegenomen in het activiteitenplan . 

In 2020 wordt het bibliotheekwerk extern getoetst om 
wederom het predicaat ‘Gecertificeerde Bibliotheek’ te 
mogen dragen . De voorbereiding voor deze certificering 
is in 2019 gestart en wordt in maart 2020 uitgevoerd .

Activiteiten
Voor de organisatie en uitvoering van activiteiten 
werken we steeds meer samen met partners in de 
regio . Voorbeeld is de samenwerking met Maastricht 
University Studium Generale . In de grote zaal van het 
Filmhuis verzorgt de universiteit een reeks lezingen over 
grote vraagstukken in de samenleving, zoals dementie, 
de werking van de hersenen en gezondheid . De 
lezingen blijken in een behoefte te voorzien en worden 
veelal gegeven door professoren en lectoren die zijn 
verbonden aan de universiteit . Maar liefst 492 gasten 
hebben zich voor deze activiteiten ingeschreven . 

Op verzoek van bewoners zijn haak- en breiclubs 
opgezet in verschillende Leeswinkels . Niet alleen het 
educatieve aspect, maar juist ook de ontmoeting sluit 
aan bij de doelen van het bibliotheekwerk . Tegelijkertijd 
bieden deze bijeenkomsten de kans de deelnemers te 
interesseren voor literatuur . Dankzij de samenwerking 
met o .a . de Belastingdienst helpen wij inwoners met 
het omgaan met de digitale overheid . Samen met Zuyd 
Hogeschool zijn belastingspreekuren georganiseerd in 
alle vestigingen . Daarnaast zijn praktische cursussen 
gegeven voor het leren omgaan met personal computer 

en tablet . In samenwerking met Sociaal Raadsmannen 
en Advocaten zijn sociale en juridische spreekuren 
georganiseerd . 

In 2020 wordt de samenwerking met de PIW/MIK groep 
geïntensiveerd in de vorm van het opstarten van het 
Sociaal Plein . Tijdens de openingsuren van dit plein zijn 
verschillende disciplines aanwezig die onze inwoners 
verder op weg helpen bij o .m . laaggeletterdheid en 
schuldhulpverlening . In voorbereiding op het Infor-
matieloket Digitale Overheid is in 2019 gestart met de 
uitbreiding van de digitale vaardigheidstrainingen . In 
2020 start e-learning voor bibliotheekmedewerkers .

Nieuw was de ontwikkeling en uitvoering van Kid’s 
Cultuurclub in diverse vestigingen ter stimulering van 
lezen door de jeugd . Het stimuleren van lezen is een 
voortdurend aandachtspunt . Een actuele collectie 
boeken en e-books blijft daarom noodzakelijk . Doordat 
wij steeds meer activiteiten die het sociaal domein 
raken organiseren, brengen wij de inwoners voortdurend 
in aanraking met lezen en stellen we zowel digitaal als 
fysiek informatie beschikbaar . 

Literaire activiteiten
De zeven schrijversbezoeken met Lieve Joris, Bart van 
Loo, Jos Bours, Chinoek Thijssen, Geert Kimpen, Marcia 
Luyten (ism Zuyd Hogeschool) en de Sittardse Katja 
Kreukels waren een groot succes . De schrijvers vertellen 
verhalen, lezen voor uit eigen werk, beantwoorden 
vragen van het publiek en signeren . Deze bezoeken zijn 
georganiseerd in samenwerking met Boekhandel Krings 
in Sittard-Geleen en vonden plaats in Bibliotheek en 
Museum Ligne, het Erfgoedcentrum, de schouwburg en 
poppodium Volt . De schrijversbezoeken zijn door 
442 personen bijgewoond . In 2019 zijn ook lezingen in 
de Leeswinkels georganiseerd . De lezingen en 
schrijversbezoeken trokken in totaal 800 bezoekers .

Tijdens het Nationale Voorleesontbijt hebben wij 223 
kinderen ontvangen in onze vestigingen . Er zijn 227 
kinderen op bezoek geweest tijdens de Nationale 
Voorleesdagen en we hebben zes groepen (honderd 
kinderen) op scholen bezocht .

De Domijnen heeft de voorronde Sittard-Geleen van de 
Nationale Voorleeswedstrijd georganiseerd . In totaal 
hebben 22 kandidaten deelgenomen en zijn circa 170 
bezoekers komen kijken en luisteren . 

Tijdens de Kinderboekenweek hebben activiteiten 
plaatsgevonden in alle vestigingen zoals voorlezen, een 
workshop stempelen (aansluitend bij thema Reizen) en 
verschillende workshops . Aan deze activiteiten hebben 
470 kinderen deelgenomen .

In het kader van het project Nederland leest zijn 1 .000 
pockets met natuurverhalen van Jan Wolkers onder 
bezoekers verspreid . 

De transformatie van klassieke uitleenbibliotheek naar 
de maatschappelijke en educatieve bibliotheek krijgt 
steeds meer vorm . Dit uit zich in een toename van activi-
teiten, gericht op de inwoners van de diverse gemeenten 
en stadsdelen . 

Aantal bezoekers 2019
Bibliotheken / Leeswinkels De Domijnen

Echt-Susteren
37 .467

Stein
38 .130

Beek
28 .384

Beekdaelen
7 .480

Sittard-Geleen, Born
24 .657

Sittard-Geleen, Geleen
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Sittard-Geleen, Sittard
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Echt-Susteren
Vestiging Leeswinkel
Openingsuren per week: 42
Aantal bezoekers: 37 .467
Aantal cursussen/activiteiten:  86
Aantal deelnemers cursussen/activiteiten: 680
Aantal verkopen VVV-punt: € 21 .209
Deelnemers Boekstart: 79
Aantal dBos (inclusief leesbevordering: 3
Aantal Schoolbibliotheken: 10

Stein
Vestiging(en): Leeswinkel/ 2 uitleenpunten
Openingsuren per week: 42
Aantal bezoekers: 38 .130
Aantal cursussen/activiteiten: 68
Aantal deelnemers cursussen/activiteiten: 556
Aantal verkopen VVV-punt: € 3 .719
Deelnemers Boekstart: 77
Aantal Schoolbibliotheken: 1

Beek
Vestiging(en):  Leeswinkel
Openingsuren per week: 42
Aantal bezoekers: 28 .384
Aantal cursussen/activiteiten: 91
Aantal deelnemers cursussen/activiteiten: 782
Deelnemers Boekstart:  39
Aantal dBos (inclusief leesbevordering: 4

Beekdaelen
Vestiging(en): Vrijwilligersbibliotheek
Openingsuren per week: 8
Aantal bezoekers: 7 .480
Aantal cursussen/activiteiten: 6
Aantal deelnemers cursussen/activiteiten:  142
Deelnemers Boekstart: 18
Aantal scholen wisselcollecties: 4

Sittard-Geleen, Born
Vestiging(en): Leeswinkel
Openingsuren per week: 20
Aantal bezoekers: 24 .657
Aantal cursussen/activiteiten: 67

Aantal deelnemers cursussen/activiteiten:  509
Deelnemers Boekstart: 40
Aantal dBos (inclusief leesbevordering: 2

Sittard-Geleen, Geleen
Vestiging(en): Leeswinkel
Openingsuren per week: 27
Aantal bezoekers: 50 .841
Aantal cursussen/activiteiten: 43
Aantal deelnemers cursussen/activiteiten:  256
Deelnemers Boekstart: 83
Aantal dBos (inclusief leesbevordering: 1
Aantal Schoolbibliotheken: 1

Sittard-Geleen, Sittard
Vestiging(en): Hoofdvestiging
Openingsuren per week: 54,5
Aantal bezoekers: 238 .108
Aantal cursussen/activiteiten: 139
Aantal deelnemers cursussen/activiteiten: 1 .643
Deelnemers Boekstart: 208
Aantal dBos (inclusief leesbevordering: 1
Aantal Schoolbibliotheken: 5

Sittard-Geleen, Totaal
Vestiging(en): 
Aantal bezoekers: 313 .606
Aantal cursussen/activiteiten: 249
Aantal deelnemers cursussen/activiteiten:  2 .408
Deelnemers Boekstart: 331
Aantal dBos (inclusief leesbevordering: 4
Aantal Schoolbibliotheken: 6

De Domijnen Totaal
Vestiging(en):  
Aantal bezoekers: 425 .067
Aantal cursussen/activiteiten: 500
Aantal deelnemers cursussen/activiteiten:  4 .588
Aantal verkopen VVV-punt: € 24 .928
Deelnemers Boekstart: 544
Aantal dBos (inclusief leesbevordering: 11
Aantal Schoolbibliotheken: 17
Aantal scholen wisselcollecties: 4

Archief
De Domijnen voert de wettelijke taken die zijn vastgelegd 
in de Archiefwet uit voor de gemeenten Sittard-Geleen, 
Beek, Schinnen en Stein . De Stadsarchivaris stuurt 
de (inhoudelijke) processen aan die samenhangen 
met de wettelijke taken . De Stadsarchivaris brengt 
het jaarverslag met betrekking tot de wettelijke taken 
uit via het College van B&W van Sittard-Geleen . Dit 
verslag wordt separaat gepubliceerd . Het toevoegen 
van de bouwvergunningen aan het archief veroorzaakt 
een gestage stroom aan aanvragen voor inzage in de 
studiezaal . Omdat deze documenten niet zijn gedigi-
taliseerd, kost dit veel tijd en dat betekent een forse 
taakverzwaring voor de medewerkers . 

De cultuurhistorische taak neemt 20% van de 
beschikbare arbeidstijd in beslag . Binnen deze taak 
wordt veel internationaal samengewerkt . In april en mei 
2019 zijn in dit verband cursussen gegeven aan vrijwilli-
gers in het kader van het Erasmus+project MoBiDig; een 
project waarin het op locatie digitaliseren van archieven 
centraal staat . Het project is inmiddels afgesloten .

De stadsarchivaris vertegenwoordigt De Domijnen in 
het Icarus . Dit Europese netwerk brengt het archiefwerk 
internationaal onder de aandacht . De jaarlijkse 
driedaagse conferentie en jaarvergadering vinden in 
2020 plaats in Sittard-Geleen . 
 

Het Aezelproject of Limburg TimeMachine geniet zowel 
nationale als internationale bekendheid . Doel is het 
publiek digitaal inzage te geven in de historie van een 
bepaalde plek in de bebouwde omgeving . Dit gebeurt 
door versnipperde data te digitaliseren en toeganke-
lijk te maken . Het project, waaraan meer dan vijftig 
vrijwilligers meewerken, dient als voorbeeld voor vele 
gemeenten in Limburg en Brabant . De opzet ervan komt 
frequent aan bod tijdens internationale conferenties . We 
zijn trots op dit project dat steeds meer navolging vindt 
en zijn oorsprong vindt in Sittard-Geleen .  

Collectie Sittard-Geleen
De Collectie Sittard-Geleen is veelvuldig getoond in het 
Museum Hedendaagse Kunst in Sittard-Geleen en is 
tevens in bruikleen gegeven aan collega-instellingen 
in binnen- en buitenland . In 2019 is een Collectieplan 
verschenen, dat aan de basis ligt van de inmiddels 
toegekend aankoopsubsidie van het Mondriaanfonds 
voor 2020 en 2021 . De subsidie bedraagt € 50 .000,- per 
jaar . Voorwaarde is dat de gemeente Sittard-Geleen 
eveneens € 50 .000,- per jaar beschikbaar stelt . 

In 2019 is de collectie Hedendaagse Kunst uitgebreid 
met enkele aankopen . De bijdrage van de gemeente 
Sittard Geleen bedroeg € 50 .000,- en de bijdrage van 
het Mondriaan fonds € 37 .500,- (zie bijlage 3 voor een 
overzicht van de aangekochte werken) . 

Bruikleenoverzicht
In 2019 zijn vele werken in bruikleen gegeven aan  
musea in binnen- en buitenland . In bijlage 4 vindt u  
een overzicht van de bruiklenen .

Aankoop Cherie Samba  ©Rob NijpelsAezelproject  ©L1
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4.  Ondersteunende afdelingen 
4.1 Communicatie & Marketing

De Domijnen daagt inwoners van gemeente Sittard-
Geleen en regio passief en actief uit om deel te nemen 
aan kunst en cultuur . In een steeds verder gedigitali-
seerde maatschappij, waarin wij moeten concurreren 
met streamingdiensten zoals NetFlix, Spotify en TV 
On Demand, is het meer dan ooit van belang zo goed 
mogelijk aan te sluiten bij de (informatie)behoefte van 
het publiek . Via onder meer periodiek klantenonderzoek 
brengen we in kaart aan welke producten behoefte is en 
welke marketinginstrumenten het meest effectief zijn . 

Jaarpocket en previewavond
In mei 2019 is de Jaarpocket verschenen met een 
overzicht van de mogelijkheden tot actieve en passieve 
deelname aan kunst en cultuur in Sittard-Geleen en de 
regio . De pocket (oplage 15 .000) is gepubliceerd op de 
dag van de previewavond in de schouwburg waar een 
voorproefje is gegeven van het komende theatersei-
zoen . Naast de reguliere programmering werd ruim tijd 
ingeruimd voor ons huisgezelschap Het Laagland . De 
belangstelling voor deze avond (circa 500 bezoekers) 
groeit . 

Print- en offline-uitingen 
Uit onderzoek is gebleken dat de inwoners in onze regio 
print uitingen op prijs stellen . Aan deze wens zijn we 
enkele jaren geleden tegemoet gekomen door driemaal 
per jaar De Domijnenkrant uit te brengen . Deze krant 
werd huis-aan-huis verspreid in de Westelijke Mijnstreek 
en Echt-Susteren in een oplage van 80 .000 exemplaren . 
De bezorging van De Domijnenkrant werd echter steeds 
problematischer wat ertoe heeft geleid dat publicatie 
van de krant met ingang van 2020 is stopgezet . 

In 2019 zijn CityDisplays (A0 affiche) campagnes 
gevoerd, advertenties geplaatst in de huis-aan-huis-
bladen en dagbladen en in nationale vaktijdschriften . 
Tot onze spijt kunnen wij geen CityDisplay campagnes 
voeren in de ons omringende gemeenten omdat de 
verordeningen in deze gemeenten dat niet toestaan . De 
gemeente Sittard-Geleen voert op dit punt een ruimhar-
tiger beleid met als gevolg dat andere culturele 
organisaties uit omringende Zuid-Limburgse gemeenten 
wel campagne voeren in Sittard-Geleen . 

Tienmaal per jaar publiceren wij de Filmladder in een 
oplage van 7 .500 ex . Andere uitgaven zijn de folders 

voor de Oktobermaand Kindermaand, Kom bij ons 
op de Bank/Mega Sing Along en uitnodigingen voor 
openingen van tentoonstellingen . Eind juni 2019 is een 
artikel verschenen in dagblad Trouw van de hand van 
Giep Hagoort, hoogleraar emiritus Kunst en Economie 
aan de Universiteit Utrecht/HKU . Hij noemt De Domijnen 
als voorbeeld voor het oplossen van vraagstukken van 
Stedelijke Cultuurregio’s . De Domijnen heeft het gehele 
artikel in print uitgebracht .

Digitale communicatie
Het hart van de digitale communicatie is de website: 
www .dedomijnen .nl . Het surfgedrag van bezoekers 
wordt voortdurend gemonitord op basis waarvan we de 
website regelmatig (technisch) optimaliseren . In 2019 
zijn enkele technische verbeteringen aangebracht . 
Ook monitoren we de sales funnel tot aan het ticket-
ingsysteem . De Domijnen profileert zich daarnaast op 
Facebook, LinkedIn, Twitter en Instagram . 

Marketing zet steeds vaker storytelling in als krachtig 
instrument o .m . met video vertoningen die we deels in 
eigen huis maken . 

Marketing
Over alle activiteiten, evenementen en optredens 
communiceren we digitaal en/of offline . Samen met 
impresariaten en bookingskantoren zijn acties uitgezet, 
specials verzorgd en combipakketten aangeboden . Wij 
monitoren het bestedingsgedrag van het publiek om 
qua beleving en aanbiedingen steeds beter te kunnen 
inspelen op de behoefte van de bevolking . Om een groter 
publiek te bereiken, werkt De Domijnen samen met de 
theaters in Maastricht en Heerlen . Een van de resultaten 
van deze samenwerking is dat bepaalde voorstel-
lingen in elkaars brochures worden opgenomen . Deze 
programmatische en marketing samenwerking willen wij 
voortzetten en vergroten .

Via de Moments and Seasons-gedachte zetten we in 
op relevante marketingmomenten . Een voorbeeld is de 
succesvolle Decemberactie die tot doel had de kaart-
verkoop voor de schouwburg een impuls te geven . Het 
Get-a-ticket kaartverkoopsysteem levert waardevolle 
marketinginformatie over onder meer patronen van de 
kaartverkoop in relatie tot de inzet van de mediamix . 

Interne communicatie
Het Intranet is een onderdeel van de kantoorautomatise-
ring die is geënt op SharePoint . Gebruiksvriendelijkheid 
en actualiteit van de informatie is het uitgangspunt . 
Intranet heeft verschillende rubrieken zoals In de media, 
nieuws en het nieuwsarchief . Vanuit de Intranetpagina 
kunnen de medewerkers alle documenten benaderen, 
e-mailen en onderling korte berichten sturen . Intern 
communiceren we ook door middel van werkoverleg op 
individueel, afdelings- en instellingsniveau . Informele 
bijeenkomsten verstevigen het onderlinge contact . 
Personeelsvereniging De Domijnen organiseert minimaal 
tweemaal per jaar evenementen voor de medewerkers . 

Vrienden en Supporters
In 2019 is besloten is de vriendenkringen samen te 
voegen . Aanleiding was dat de Vrienden cultuurom-
nivoren zijn en zij het jammer vonden dat zij geen 
cultuuruitingen kregen buiten de gekozen vriendenkring . 
Door de kringen samen te voegen is het aanbod voor de 
Vrienden verbreed (https://www .dedomijnen .nl/vriend-
van-de-domijnen/) . Op 31 december 2019 waren er 285 
personen Vriend van De Domijnen .

De supporterspas geeft korting op de verschillende 
toegangsprijzen van o .a . het filmhuis, schouwburg en 
museum (https://www .dedomijnen .nl/supporter-van-de-
domijnen/) Er waren op 31 december 2019 62 suppor-
terspassen in omloop .

Businessclub De Domijnen
De Businessclub heeft tot doel De Domijnen te onder-
steunen en een netwerk in te richten rondom kunst en 
cultuur . De doelgroep bestaat uit bedrijven die gevestigd 
zijn in de regio of er werkzaamheden verrichten . De 
Businessclub heeft jaarlijks een evenement met de 
businessclubs Maastricht en Heerlen .

Het programma van de Businessclub bestond uit 
de volgende onderdelen:

• De Jaarvergadering
• Filmvertoning: Vice
• Bedrijfsbezoek aan Businessclublid Brightlands
• Gezamenlijk jaarevenement met de businessclubs 

Maastricht en Heerlen
• Voorstelling De Laatste Getuige
• Voorstelling Ellen ten Damme

http://www.dedomijnen.nl
https://www.dedomijnen.nl/vriend-van-de-domijnen/
https://www.dedomijnen.nl/vriend-van-de-domijnen/
https://www.dedomijnen.nl/supporter-van-de-domijnen/
https://www.dedomijnen.nl/supporter-van-de-domijnen/


De Domijnen jaarverslag 201924 25

Bij deze evenementen waren in totaal 201 leden en 
relaties van de leden aanwezig . 

Eind 2019 waren de volgende bedrijven lid:
• Deloitte Limburg
• Kamps van Baar Advocaten
• Anytime Fitness
• Metis Notarissen
• Rabobank Westelijke Mijnstreek
• Boels Zanders Advocaten
• D .H & K Hundscheid Advocaten
• Koenen en Co Accountants
• Capra Advocaten
• M H Roadstyling
• Brightlands Chemelot Campus
• Viskom
• Stichting Impreso
• Hotel De Limbourg
• Engie
• Bouwservice Van der Heijden BV
• Kommit
• Phidas

In 2019 werden bedrijfsbezoeken toegevoegd aan 
het programma voor leden en aspirant-leden . 
De communicatie met de leden verloopt digitaal 
(https://www .dedomijnen .nl/businessclub/) .

4.2 Bedrijfsvoering

De afdeling Bedrijfsvoering is opgesplitst in 
verschillende disciplines: ICT, P&O, facilitair, coördinatie 
vrijwilligers en financiën . Door de jaarlijkse kortingen op 
het budget als gevolg van het niet uitkeren van de loon- 
en prijscompensatie, kunnen de taken van de afdeling 
niet verder worden uitgebreid . In 2019 zijn grote slagen 
gemaakt in het beschrijven van bedrijfsprocessen, het 
op orde krijgen van het administratieve proces rondom 
het poppodium en het verbeteren van de financiële 
geldstromen . 

Cashless
Nadat per 1 januari 2018 het cashless betalen is 
ingevoerd in alle vestigingen is deze stap in 2019 ook 
gezet bij het poppodium . De online verkoop en betalen 
van tickets neemt toe, waardoor de kasstroom per pin 
afneemt . 

Personeelsbeleid
De overgang van het personeel in dienst van de 
gemeente Sittard-Geleen naar De Domijnen is in 2019 
niet gerealiseerd . Dit leidt tot grote onzekerheid bij 
de medewerkers die voelbaar is in de organisatie . 
Bestuur en Toezicht heeft het evidente belang van deze 
overgang onderstreept in het licht van de groei van de 
organisatie en op lange termijn de financiële beheers-
baarheid ervan . Dit dossier sleept sinds juni 2015, met 
geen waarneembare vorderingen . In 2020 hopen wij 
stappen in de goede richting te zetten . 

De harmonisatie van de secundaire arbeidsvoor-
waarden is gerealiseerd . Na een aantal keren overleg 
heeft de Bijzondere Ondernemingsraad ingestemd . 
Deze regelingen gaan in zodra de cao De Domijnen van 
kracht wordt . Over de cao heeft een aantal maal overleg 
plaatsgevonden tussen de vakbonden en De Domijnen . 
Op 2 december 2019 is de cao voorgelegd aan de 
medewerkers . De stemming over deze cao vindt begin 
februari 2020 plaats .

Omdat niet alle medewerkers in dienst zijn van De 
Domijnen is de ziektebegeleiding ingewikkeld . De 
twee arbodiensten van de gemeente Sittard-Geleen 
en De Domijnen hebben verschillende werkwijzen en 
richtlijnen . Dat komt onder meer tot uiting in de oproep-
termijn van zieke medewerkers . De tweedeling tussen de 
twee groepen medewerkers neemt toe en is merkbaar in 
de stijging van de salarissen, uitbetaalde toeslagen en 
verschillend verlof- en ADV-regeling .

In 2019 is het digitaal declareren van reiskosten 
ingevoerd . Dit is veel klantvriendelijker voor de 
medewerkers en geeft meer zekerheid in de juiste 
afhandeling van de declaraties . 

Scholing
De scholingsmogelijkheden binnen De Domijnen zijn te 
verdelen in verplichte groepsscholing en In Company 
trainingen, verplichte individuele scholing en individuele 
scholing op verzoek van de medewerker . Groepsscholing 
is verplicht voor onder meer BHV, Sociale Hygiëne en 
ICT . Jaarlijks is 1,2 % van de brutoloonsom beschikbaar 
voor de directe scholingskosten . Bij het doorrekenen 
van de totale kosten komt dit uit op 3% van de bruto-
loonsom .

Overlegstructuur
Er zijn verschillende overlegvormen binnen De Domijnen: 
Algemene Medewerker Bijeenkomsten, afdelingsoverleg, 
teamoverleg en individueel werkoverleg . Jaarlijks 
worden met de medewerkers functioneringsgesprekken 
gehouden waarin de onderwerpen samenwerken en 
behaalde resultaten vaste onderdelen zijn . Voor de grote 
projecten vindt interdisciplinair overleg plaats, waarmee 
het samenwerken dwars door de afdelingen heen 
gestalte krijgt . 

Medezeggenschap
Sinds 1 januari 2015 is de Bijzondere Ondernemings-
raad (BOR) partner in de Overlegvergadering, waarin 
het overleg plaatsvindt tussen de WOR-bestuurder en 
de Ondernemingsraad . Alle onderwerpen die op basis 
van de Wet op de Ondernemingsraden zijn benoemd, 
komen aan bod . Daarnaast staan actuele onderwerpen 
op de agenda zoals de overgang van het gemeentelijk 
personeel, politieke ontwikkelingen en ontwikkeling van 
de organisatie . De BOR stelt een jaarverslag samen over 
de werkzaamheden in 2019 .
De Overlegvergadering heeft acht maal plaatsgevonden . 
Daarnaast heeft de BOR tweemaal overleg gevoerd met 
de Raad van Toezicht .

De samenstelling van de Bijzondere Ondernemingsraad 
op 31 december 2019 was:
• Rob Driessen: voorzitter 

Vertegenwoordiger namens gemeente Sittard-Geleen
• Tom Wouters: lid 

Vertegenwoordiger namens gemeente Sittard-Geleen
• Helga Wijers: lid 

Vertegenwoordiger namens OR BiblioNova
• Huib Beulen: lid 

Vertegenwoordiger namens OR BiblioNova
• Maurice Daemen: lid 

Vertegenwoordiger namens De Domijnen

Vrijwilligers
In 2019 werkten 391 personen als vrijwilliger bij De 
Domijnen . De coördinatie van vrijwilligers is in handen 
van een team van vijf coördinatoren die deze taak als 
hoofd- of deeltaak hebben . Overleg met de vrijwilligers 
vindt groepsgewijs plaats . Zonder vrijwilligers kan De 
Domijnen niet bestaan . Hun bijdrage in tijd en enthou-
siasme zorgt ervoor dat we alle activiteiten kunnen 
uitvoeren . Binnen alle afdelingen zijn vrijwilligers actief . 

Soms gedurende acht uur per maand maar er zijn 
ook vrijwilligers die twintig uur per week een bijdrage 
leveren . Het verloop in het vrijwilligersbestand wisselt 
per afdeling . Wel is merkbaar dat het vinden van nieuwe 
vrijwilligers steeds meer moeite kost . Oorzaken zijn 
de verhoging van de AOW-leeftijd en de tijdsdruk op 
mensen in de zorg voor hun naasten . Om de bestaande 
vrijwilligers te binden, organiseren we een vrijwilligers-
bijeenkomst rond Kerst en een jaarlijkse gezamenlijke 
activiteit (Nieuwjaarsborrel) voor medewerkers en 
vrijwilligers . In de zomer vindt per vrijwilligersgroep een 
activiteit plaats . 

Het aantal vrijwilligers per afdeling: 
Erfgoed en Museum  122 personen
Bibliotheekwerk   91 personen
Theater, film- en popprogrammering 154 personen
Educatie   24 personen

Risico-inventarisatie & -evaluatie (RI&E)
De RI&E is uitgevoerd in 2017 . In een vierjarenplan 
zijn vervolgens acties uitgezet naar aanleiding van 
de uitkomsten van deze RI&E . De rapportages van de 
vorderingen worden in het hoofdenoverleg en met de 
BOR besproken . In 2019 is opdracht gegeven om in de 
nieuwe en verbouwde locaties een aangepaste RI&E uit 
te voeren . De uitkomsten worden begin 2020 verwacht 
en besproken met de ondernemingsraad nadat ze 
zijn opgenomen in het ARBO-Jaarplan . De directeur, 
de personeelsadviseur en het hoofd BHV bespreken 
periodiek de vorderingen en de benodigde acties . 

Verzuimcijfers
Het gemiddelde verzuimcijfer in 2019 bedroeg 4,7% . Dat 
is gelijk aan het percentage in 2018 . Uitgesplitst naar 
de drie verschillende soorten arbeidsverhoudingen was 
dit in 2019: gemeentelijk personeel 4,6 %, stichting 
BiblioNova 6,7 % en stichting De Domijnen 2,5 % .

Een relatief groot deel van dit percentage wordt 
veroorzaakt door langdurige arbeidsongeschiktheid, 
deels arbeid gerelateerd . Het gemiddelde landelijk 
verzuimcijfer in onze sector (de sector cultuur, sport 
en recreatie) bedroeg 3,6 % in 2019 en voor geheel 
Nederland 4,4 % .

https://www.dedomijnen.nl/businessclub/
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De meldingsfrequentie is gestegen van 0,71 (2018) naar 
0,86 (2019) . De gemiddelde verzuimduur is gedaald van 
14,36 (2018) naar 10,2 dagen (2019) .

Op 31 december 2019 waren er 126 (op 31 december 
2018, 126) medewerkers in dienst verdeeld over 82 
FTE (dat was op 31 december 2018 82,0 FTE) . Deze 
medewerkers hebben allen een arbeidsovereenkomst, 
waarvan 98 een vast dienstverband en 28 een tijdelijk 
dienstverband .

Huisvesting
De activiteiten worden uitgevoerd in elf verschillende 
gebouwen:

• Sittard-Geleen: Bibliotheek Ligne, Ligne Museum en 
Filmhuis, Erfgoedcentrum, Schouwburg, Poppodium, 
Leeswinkel en Depot Born, Leeswinkel Geleen en 
Uitleenpunt Munstergeleen . De Leeswinkel en Depot 
in Born zijn in eigendom . De Leeswinkel Geleen wordt 
gehuurd van een particulier belegger . Bibliotheek 
Ligne, Ligne Museum en Filmhuis en het Erfgoed-
centrum worden gehuurd van de gemeente . Voor het 
Uitleenpunt Munstergeleen wordt een vergoeding 
betaald aan stichting Het Trefpunt . Voor de locatie 
Schouwburg en Poppodium zijn geen huurcontracten 
maar wordt wel conform de vastgestelde huur 
betaald door De Domijnen .

• Echt-Susteren: De Leeswinkel Echt wordt gehuurd 
door De Domijnen van een particulier belegger .

• Beek: De Leeswinkel in Beek is in eigendom .
• Stein: De Leeswinkel Stein wordt gehuurd van de 

gemeente Stein . Er wordt mede gebruik gemaakt van 
Wijksteunpunt Urmond en DOP Elsloo .

• Amstenrade/Schinnen: De vrijwilligersbibliotheek 
wordt gehuurd van de gemeente Schinnen .

Automatisering en digitalisering
Om het samenwerken intern en extern te bevorderen 
is SharePoint opnieuw ingericht . De medewerkers zijn 
begin 2019 getraind in het toepassen van deze mogelijk-
heden . In de loop van 2019 zijn vele bestanden omgezet 
naar deze nieuwe omgeving . Er zijn plannen ontwikkeld 
voor de vervanging van de hardware bij de balies en 
de publiekswerkplekken in Bibliotheek Ligne en de 
Leeswinkels . De plannen worden in 2020 uitgevoerd .

5.  Financiën
Naast het Jaarverslag 2019 is de Jaarrekening 2019 
samengesteld . De accountancy controle is verricht 
door Koenen en Co . In de jaarrekening is een toelichting 
opgenomen over de balanspositie en de exploitatie-
rekening . 

Risico
In de periode van het samenstellen van de Jaar-
rekening is Nederland getroffen door het Corona-virus . 
Dit brengt voor 2020 financiële onzekerheid met zich 
mee . De Domijnen heeft al haar publiekslocaties moeten 
sluiten, waardoor de publieksinkomsten geheel zijn 
weggevallen . Daartegenover staat dat kosten worden 
bespaard die samenhangen met publieksactiviteiten . De 
gemeenten hebben nog geen besluit genomen over het 
volledig subsidiëren van De Domijnen . De verwachting 
is dat geen subsidiekorting wordt toegepast omdat de 
overeengekomen prestaties geheel zijn gerealiseerd . 
De Domijnen zal, indien mogelijk, gebruik maken van het 
door de overheid samengestelde steunpakket . Tevens 
staan wij in voortdurend contact met de branche-
organisaties, om gebruik te kunnen maken van de 
specifieke financiële steun die bedoeld is voor de 
culturele sector .

De Algemene Verordening Gegevensbescherming, die 
in mei 2018 van kracht is geworden, blijft veel aandacht 
vragen van de aangestelde AVG Officer .

Kwaliteit
Vele bedrijfsprocessen zijn beschreven en geplaatst 
in de PDCA-cyclus, conform het INK-model dat wordt 
toegepast binnen de organisatie . De rol van de klant 
staat hierin centraal . Vanuit de procesbeschrijvingen is 
de wens ontstaan om medewerkers in bepaalde functies 
bij te scholen . Deze scholing is in 2019 uitgevoerd .

De Domijnen is voor het bibliotheekwerk gecertificeerd 
en het Erfgoedcentrum en Museum Hedendaagse Kunst 
dragen het predicaat Geregistreerd Museum . In 2020 
zal de certificering voor het bibliotheekwerk opnieuw 
worden aangevraagd .

De Domijnen is bij de volgende brancheorganisatie 
aangesloten:

• Branchevereniging Archiefinstellingen Nederland
• De Erfgoedcoöperatie Limburg
• De Museumvereniging
• De Vereniging Schouwburg- en Concertgebouw 

Directies
• ZeBraLim (vereniging theaters en schouwburgen  

uit Zeeland, Brabant en Limburg)
• De Vereniging Openbare Bibliotheken
• De Vereniging Limburgse Bibliotheken
• Nederlandse Vereniging van Bioscopen en Film- 

theaters
• Nederlandse Vereniging poppodia en festivals
• ENCTAC (Europees platform voor kunst en cultuur)

©Rob Nijpels ©Rob Nijpels 
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Bijlage 1: 

Overzicht activiteiten Serviceloket
ACTIVITEITEN SERVICELOKET 2019
datum activiteit
 
03 .01 .2019 Culturele omlijsting Nieuwjaarsbijeenkomst gemeente Sittard-Geleen
19 .01 .2019 Culturele omlijsting opening leeswinkel Geleen
 
06 .02 .2019 Inrichten Expositie Kenjercarnavalsposter BO Sittard-Geleen 6-2 t/m 6-3
06 .02 .2019 Gastheer jurering Kenjercarnavalsposter
14 .02 .2019 Programmering amateurkunst tijdens de Avond van de poëzie
16 .02 .2019 Facilitaire ondersteuning presentatie carnavalsposter Albert Heijn Limburg 
22 .02 .2019 Overleg Stichting Special Arts - Integratie kunstenaars met een handicap
 
10 .03 .2019 Open Podium - Programmering amateurkunst (Schouwburg De Domijnen)
 
14 .04 .2019 Open Podium - Programmering amateurkunst (Schouwburg De Domijnen)
24 .04 .2019 Bijeenkomst Rabobank verenigingsondersteuning te LKCA Utrecht
27 .04 .2019 Culturele omlijsting Koningsdag Markt Sittard 2019
 
17 t/m 26 mei Week van de amateurkunst
 Young@Art - educatief project PO
 InBeeld - Amateur kunstprijs voor beeldend kunstenaars in Nederlands en 
 Belgisch Limburg voor regio WM
 Expositie InBeeld in ontvangsthal Ligne 17 mei t/m 2 juni
 Kunst in de supermarkt - locaties AH Brugstraat, AH Grevenbicht en Winkelcentrum Zuidhof
 Open Podium Special Edition Dans - Dansdag voor alle dansscholen in de regio Westelijke Mijnstreek
 Jeugdorkestenfestival in Kasteelpark Born
 PR van alle amateurkunst activiteiten in het kader van de Week van de amateurkunst
 
6-2019 Initiëren amateurkunstsector voor deelname aan “Club van het jaar” verkiezing
 
21 .08 .2019 Samenwerking Rabobank Westelijke mijnstreek -  
 Rabo Verenigingsondersteuning voor AK Westelijke mijnstreek
8-2019 Samenwerking Veldeke kring Sittard - ontwikkeling lesbrief Carnaval PO
8-2019 Start invulling culturele omlijsting Nieuwjaarsbijeenkomst Sittard-Geleen 2020
8-2019 Ondersteuning afdeling educatieproject ‘Kunst in de wijken’ participatie amateurkunst
 
14 .09 .2019 KOM BIJ ONS OP DE BANK - Open Podium organisatie en programmering amateurkunst
21 .09 .2019 Muzikale invulling bij literaire activiteit in het kader van de Boekenweek voor jongeren “Aan tafel” -  
 zes singer-songwriters uit VO-Trevianum
 
06 .10 .2019 Open Podium - Programmering amateurkunst
 
10 .11 .2019 Open Podium - Programmering amateurkunst (popbands en singer-songwriters) Poppodium VOLT
 
08 .12 .2019 Open Podium - Special Edition programmering hoogtepunten 2019

BIJLAGEN
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BIJLAGE 2: 

FACTSHEET
MULTIDISCIPLINAIRE PROJECTEN 2018 2019
Bereik* 63 .329 91 .917
Hoofdactiviteiten 8 8
Aantal deelnemers 1 .652 1 .700
Aantal stichtingen/verenigingen 131 130
*aantallen worden opgenomen binnen de afdelingen

In deze bijlage een overzicht van het bereik van de activiteiten in het kader van de Stedelijke Programmering .
• Het aantal bezoekers wordt geregistreerd bij de activiteit waarvan is aangegeven tot welke afdeling die  

gerekend worden .

De activiteiten die vallen onder Multidisciplinaire projecten zijn in hoofdzaak allemaal gratis toegankelijk . 
Het grootste aantal bezoekers komt uit de Week van de Amateurkunst/WAK . De stijging van het aantal 
bezoekers is vooral te danken aan de uitbreiding van het aantal locaties waar Kunst in de Supermarkt 
wordt uitgevoerd, de expositie ‘Young at Art’ in het kader van de Week van de Amateurkunst en het 
grote aantal bezoekers van de productie ‘De Laatste Getuigen’ . 

Het aantal bezoekers voor ‘Kom bij ons op de Bank” wordt berekend op basis van het ‘Kaderdocument 
kernwinkelgebied Sittard-Centrum, 2014 . Het aantal bezoekers conform de opgenomen berekenings-
wijze voor “De Bank” in 2019 (voorzichtig) is gesteld op 12 .000 niet betalende bezoekers . Deze worden 
meegeteld bij de afdeling Podium .

Podium Totaal 2018 2019
Aantal activiteiten 1 .589 1 .542
Betalende bezoekers 53 .266 66 .113
Overige bezoekers 57 .356 52 .379
 110.622 118.492
   
Theaterprogrammering 2018 2019
Aantal Activiteiten 270 283
Betalende bezoekers 26 .739 32 .652
Overige bezoekers 28 .845 24 .587
 55.584 57.239

Filmprogrammering 2018 2019
Aantal activiteiten 1 .031 1 .053
Aantal betalende bezoekers 17 .545 19 .161
Overige bezoekers 2 .030 5 .889
 19.575 25.050

Popprogrammering 2018 2019
Aantal activiteiten 113 79
Aantal betalende bezoekers 8 .344 9 .364
Overige bezoekers 3 .856 2 .696
 12.200 12.060

Theaterprogrammering
Onder betalende bezoekers van de schouwburg worden verstaan alle bezoekers die een kaartje via  
Get-a-ticket hebben gekocht . Dit zijn in hoofdzaak alle kaarten die zijn verkocht voor de programmering . 
In 2019 heeft de Sittardse Revue plaatsgevonden . Dit verklaart voor een deel de toename in verkochte 
tickets theaterprogrammering .

Het aantal gratis bezoekers van de schouwburg zijn de bezoekers waarvan De Domijnen geen inkomsten 
ontvangt (m .u .v . de huuropbrengst) . Dit zijn ook alle kaarten die door De Domijnen zijn verkocht 
voor Laagland, Van Melik-activiteiten, Sociaal Culturele activiteiten waarvan de opbrengst naar de 
betreffende vereniging/organisatie gaat en verhuur aan Fontys Hogeschool .

Programmering poppodium
Het aantal activiteiten is verminderd tegen een gelijk aantal bezoekers . Er wordt binnen het poppodium 
een nieuw rapportagesysteem ingevoerd betreffende het bijhouden van activiteiten waarvoor geen 
kaartverkoop plaatsvindt . Dat zal de accuratesse ten goede komen betreffende het rapporteren over 
deze prestaties .

Filmprogrammering
Het aantal betalende bezoekers is gestegen met 1 .616 bezoekers en een toename van overige bezoekers 
met 3 .859 personen . Dit is in lijn met het doel meer betalende bezoekers te verwelkomen .

Exposities 2018 2019
Aantal tentoonstellingen totaal 30 28
Tentoonstellingen in museum 8 9
Tentoonstellingen buiten het museum 22 19
Aantal betalende bezoekers 4 .784 5 .161
Overige bezoeker 45 .296 64 .895
    
Het aantal betalende bezoekers van beide musea is het aantal bezoekers geregistreerd via Wincash .
De overige bezoekers betreffen cultuurconfrontaties . Bezoekers hebben exposities bewonderd in de 
openbare ruimte, bibliotheken en tijdens Kunst in de Supermarkt .

Collecties & Informatie 2018 2019
Aantal bezoekers bibliotheekvestigingen 423 .730 425 .067
Aantal bezoekers studiezaal archief 890 754
Aantal abonnementen instellingen 17 17
Aantal volwassen abonnementhouders totaal 12 .975 0 .670
Aantal digitale accounts volwassenen 2 .718  1 .049 
Aantal jeugd abonnementhouders totaal 19 .937  19 .561 
Aantal digitale accounts jeugd 569 451
Aantal uitleningen fysiek 877 .729 778 .146 
Aantal uitleningen digitaal 16 .809 13 .572
Totaal uitleningen locaties 894 .538 791 .718 
Uitleningen via dBOS  97 .438

Het aantal volwassen leden is het ledenaantal exclusief het aantal leden dat gebruik maakt van de 
bibliotheekvoorziening met een Zuyd-bibliotheekpas .

Excl .dBos 
uitleningen

Incl . Filmhuis
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Via dBOS (de bibliotheek op school) zijn er in 2018 99 .419 uitleningen gerealiseerd . In 2019 waren dit 
97 .438 uitleningen . Deze uitleningen zijn niet opgenomen .

Leden met een Lekker lezen Plus-abonnement of een Dubbel Plezier Abonnement zijn automatisch lid 
van de onlinebibliotheek .nl, de nationale digitale bibliotheek . De abonnementsgelden voor lidmaat-
schappen voor onlinebibliotheek .nl gaan rechtstreeks naar de Koninklijke Bibliotheek .

Educatie 2018 2019
Aantal individuele cursisten 957 957
Aantal deelnemende scholen PO 59 57
Aantal leerlingen PO 11 .800  11 .493
Aantal deelnemende scholen VO 4 3
Aantal leerlingen VO   1 .546
dBos/ schoolbib/collecties 28 32

Digitale media 2018 2019
Facebook 9 .839 22 .520
Instagram 331 401
Twitter 3 .288 2 .696
Totaal bereik digitale media 13.458 25.617

Vrijwilligers per 31-12-2018 380 391

Factsheet bereik De Domijnen  2018 2019
  
Totale bereik bezoekers 568 .322 614 .369
Totaal aantal activiteiten 1 .627 1 .578
Totaal aantal gebruikers website 477 .476  556 .237
Totaal aantal pageviews 1 .340 .972 1 .860 .128

Sittard-
Geleen Beek Stein

Beek-
daelen

Echt-
Susteren Digitaal IBL Totaal dBos

Aantal bezoekers 
bibliotheekvestigingen 302 .329 27 .140 45 .439 11 .980 36 .842   423 .730  

Aantal bezoekers 
studiezaal archief 890       890  

Aantal volwassen 
abonnementshouders 6 .348 824 1 .541 305 1 .239 2 .718  12 .975  

Aantal jeugd 
abonnementshouders 11 .920 1 .398 2 .457 717 2 .876 569  19 .937  

Aantal uitleningen 551 .133 81 .150 109 .476 40 .856 93 .632 16 .809 1 .482 894 .538 99 .419

Aantal BOS 11 3 1 0 13   28  

Sittard-
Geleen Beek Stein

Beek-
daelen

Echt-
Susteren Digitaal IBL Totaal dBos

Aantal bezoekers 
bibliotheekvestigingen 313 .606 28 .384 38 .130 7 .480 37 .467   425 .067  

Aantal bezoekers 
studiezaal archief 754       754  

Aantal volwassen 
abonnementshouders 6 .200 819 1 .524 303 1 .240 584  10 .670  

Aantal jeugd 
abonnementshouders 11 .746 1 .466 2 .379 731 2 .788 451  19 .561  

Aantal uitleningen 458 .588 78 .398 98 .619 40 .943 83 .843 13 .572 17 .755 791 .718 97 .438

Aantal BOS 10 4 1 4 13   32  

Uitsplitsing Bibliotheek 2018

Uitsplitsing Bibliotheek 2019
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Podium 2018 Schouwburg Filmhuis Popodium Sted. Prog. Totaal

Aantal activiteiten 270 1 .031 113 175 1 .589

      

Betalende bezoekers 26 .739 17 .545 8 .344 638 53 .266

Overige bezoekers 28 .845 2 .030 3 .856 22 .625 57 .356

Totaal 55 .584 19 .575 12 .200 23 .263 110 .622

Podium 2019 Schouwburg Filmhuis Popodium Sted. Prog. Totaal

Aantal activiteiten 283 1 .053 79 127 1 .542

      

Betalende bezoekers 35 .223 19 .161 9 .364 3 .656 66 .113

Overige bezoekers 22 .016 5 .889 2 .696 25 .521 52 .379

Totaal 57 .239 25 .050 12 .060 29 .177 118 .492

Uitsplitsing Podium 2018

Uitsplitsing Podium 2019

Exposities Totaal Mus overig WAK

Aantal tentoonstellingen totaal 30    

Tentoonstellingen in museum 8 8   

Tentoonstellingen buiten het museum 22  12 10

Aantal betaalde bezoekers 4 .784 4 .784   

Overige bezoekers 45 .296 4 .087 12 .242 28 .967

 50 .080 8 .871 12 .242 28 .967

Exposities Totaal Mus overig WAK

Aantal tentoonstellingen totaal 28    

Tentoonstellingen in museum 9 9   

Tentoonstellingen overig 19  6 13

Aantal betalende bezoekers 5 .161 5 .161   

Overige bezoekers 62 .588 3 .130 26 .853 32 .605

Cursisten Kunstgeschiedenis 2 .307 2 .307   

 70 .056 10 .598   

Uitsplitsing exposities 2019

Uitsplitsing exposities 2018

Uitsplitsing gebruik website

WEBSITE 2018 2019
De Domijnen .nl 317 .769 351 .257
Archieven .nl .sittard-geleen 144 .271 156 .890
poppodium-volt .nl 15 .436 48 .090
   
Totaal 477.476 556.237

DIGITALE MEDIA

Facebook Volgers 
De Domijnen 988 1 .478
Amateuerkunst 258 310
Archief 445 664
Bibliotheek 693 827
Educatie 362 466
Filmhuis 1 .832 2 .019
Museum 1 .409 1 .683
Schouwburg 3 .852 4 .459
Volt  10 .614
   
Totaal 9.839 22.520

Instagram 331 401
 
Twitter algemeen 629 410
Twitter film 563 606
Twitter museum 2 .096 1 .680
   
 3.288 2.696
  
VRIJWILLIGERS
Archief 87 95
BiebAanHuis 34 33
Bibliotheek laaggeletterdheid 21 24
Bibliotheek Amstenrade 11 11
Bibliotheek Munstergeleen 0 0
Leeswinkel Beek 11 9
Leeswinkel Born 3 5
Leeswinkel Echt 10 12
Leeswinkel Geleen 8 10
Leeswinkel Stein 9 11
Volt 69 60
Museum 29 27
Filmhuis 79 85
Diversen 9 9
   
Totaal 380 391
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BIJLAGE 3: 

Aangekochte kunstwerken

Nancy Spero, Artemis, Sky Goddess, and Centaur with Maenad, 1985-1986 
(Collectie Sittard-Geleen, 02019001)

Corita Kent (Sister Mary Corita), Tomato, 1967 
(Collectie Sittard-Geleen, 02019002)

Chéri Samba, Un jour du 8 Mars Madimba, 2000 
(Collectie Sittard-Geleen, 02019003) 

Chéri Samba, Lutte Contre des Moustiques, 1999 
(Collectie Geleen Sittard-, 02019004)
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BIJLAGE 4: 

Bruikleenovereenkomsten OBJECTNR TITEL VERVAARDIGER
1989020 Zonder titel, Ben d’Armagnac Armagnac, Ben d’
2011001 Roar, Roger Ballen Ballen, Roger
2011002 Bitten, Roger Ballen Ballen, Roger
2011003 Loner, Roger Ballen Ballen, Roger
2005038 Buitenpost 24, Jasper De Beijer Beijer, Jasper de
2005046 It’s Just an Illusion (Love Life), Susan Cianciolo Cianciolo, susan
2008009 Trash (Euro Brewery), Arno Coenen Coenen, Arno
1991009 Peter Gabriel, Bath, 1986, Anton Corbijn Corbijn, Anton
2000011 Tania, Wim Delvoye Delvoye, Wim
1996019 De Panne, Belgie, Rineke Dijkstra Dijkstra, Rineke
2013002 Iceberg & Palm Trees, Mark Dion Dion, Mark
1995001 Zonder titel (Iris) Dolron, Desiree
2010013 Spit, Marlene Dumas Dumas, Marlene
1999001 Semi-precious, Jimmie Durham Durham, Jimmie
2005033 The painter, Sidi El Karchi El Karchi, Sidi
2002046 Column No 2 (Picasso 90), Övind Fahlström Fahlström, Övind
1990007 Zonder titel, Romy Finke Finke, Romy
1998020 Zonder titel (red series), Toto Frima Frima, Toto
1997016 Sectio-silentium II, Leonne van de Gaar Gaar, Leonne van de
2000018 Zonder titel, Kim Gordon Gordon, Kim
1991011 Portfolio Berlin, Betsy Green Green, Betsy
2000027 Daydream (Serie van vier unieke werken,  
 genummerd, nr . 2), Sigurdur Gudmundsson Gudmundsson, Sigurdur
02004044 .01 Self-Portrait as a part of Porcelain Export History, Ni Haifeng Haifeng, Ni
02004044 .02 Self-Portrait as a part of Porcelain Export History, Ni Haifeng Haifeng, Ni
02004044 .03 Self-Portrait as a part of Porcelain Export History, Ni Haifeng Haifeng, Ni
02004044 .04 Self-Portrait as a part of Porcelain Export History, Ni Haifeng Haifeng, Ni
2006013 Of the Departure and the Arrival, Ni Haifeng Haifeng, Ni
2004044 Self-Portrait as a part of Porcelain Export History, Ni Haifeng Haifeng, Ni
02004044 .05 Self-Portrait as a part of Porcelain Export History, Ni Haifeng Haifeng, Ni
02004044 .06 Self-Portrait as a part of Porcelain Export History, Ni Haifeng Haifeng, Ni
02004044 .07 Self-Portrait as a part of Porcelain Export History, Ni Haifeng Haifeng, Ni
2006014 Der Brödchengeber, Kati Heck Heck, Kati
1989017 Zonder titel, Teun Hocks Hocks, Teun
2003010 Family Tree, Zhang Huan Huan, Zhang
1997038 View mannetjes, Michel Huisman Huisman, Michel
1996014 No, 62 (Zelf)portret met radio, Michel Huisman Huisman, Michel
1997030 Partie des animaux désirés, Fabrice Hybert Hybert, Fabrice
2006001 Guy on the Heating, Folkert de Jong Jong, Folkert de
2001007 Sitting, Mathieu Knippenbergh Knippenbergh, Mathieu
2002009 Zonder titel (vrouw met kind), Germaine Kruip Kruip, Germaine
1992010 Claudia 60-54-61, Hoornse meer Lamsweerde, Inez van
VN0200 ZT (wheel barrow and house), Hans Lemmen Lemmen, Hans
1992017 Haut Cuisine, Wijnand van Lieshout Lieshout, Wijnand van
1998004 Rats, Edward Lipski Lipski, Edward
1999008 Dog, Edward Lipski Lipski, Edward
1998001 Zonder titel (The Holy War Part 2), Bjarne Melgaard Melgaard, Bjarne
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1998015 Portrait, Aernout Mik Mik, Aernout
1997029 Zingende vrouw, Carlo Mistiaen Mistiaen, Carlo
1990008 Grassstrijker, Paul de Nooijer Nooijer, Paul de
1987006 Zonder titel, Erwin Olaf Olaf, Erwin
1987007 Zonder titel, Erwin Olaf Olaf, Erwin
2009041 Extensions, Hans Op de Beeck Op de Beeck, Hans
2004049 Vrouw met hoofddoek, Magdalena Peltzer Peltzer, Magadalena
2004052 Zonder titel, Magdalena Peltzer Peltzer, Magadalena
1995004 Alpha=b, A .R . Penck Penck, A .R .
1997002 The Perfume Department, Liza May Post Post, Liza May
1996007 Fehler, Pipilotti Rist Rist, Pipilotti
1996004 Fehler-oog, Pipilotti Rist Rist, Pipilotti
1996005 Perlen der Zeit, Pipilotti Rist Rist, Pipilotti
1996006 Pickel Porno, Pipilotti Rist Rist, Pipilotti
1996008 Pipilotti’s Fehler, Pipilotti Rist Rist, Pipilotti
2007020 Zonder titel, Clare Rojas Rojas, Clare E .
1992009 Ik was ook in het paradijs (et in arcadia ego), Laura Samsom-Rous Samsom-Rous, Laura
1992005 Ik was ook in het paradijs (et in arcadia ego), Laura Samsom-Rous Samsom-Rous, Laura
1993003 Animal Space, Lydia Schouten Schouten, Lydia
2019001 Goddess and Centaur, Nancy Spero Spero, Nancy
1997009 Sueño no . 28: Amor sin illusión, Greta Stern Stern, Grete
1997007 Sueño no . 3, Grete Stern Stern, Grete
1997008 Sueño no . 46: ñamiento, Grete Stern Stern, Grete
2004043 Memory Vista, Berend Strik Strik, Berend
1999014 Zonder titel, Johan Tahon Tahon, Johan
1999015 Zonder titel, Johan Tahon Tahon, Johan
1989026 Nude and birdshit on squire knot no . 5, Shinkichi Tajiri Tajiri, Shinkichi
2000026 Girl eraser, Lichiro Tanaka Tanaka, Lichiro
2007001 Crying Girl #2 (blue), Ed Templeton Templeton, Ed
2006021 Black Water V, Salla Tykka Tykkä, Salla
2002039 Fotogram op linnen - Zonder titel, Ulay en Abramović Ulay / Marina Abramović
2004032 Zweit für Leid, Bas de Wit Wit, Bas de
2007000 Niet Gedogen Laadvermogen, Bas de Wit Wit, Bas de
2005047 Outdoor Sculpture Taipei, Erwin Wurm Wurm, Erwin

BESTUURSVERSLAG EN JAARREKENING 2019
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Staat van baten en lasten
in euro

Begroting Realisatie Realisatie
2019 2019 2018

Baten

Activiteiten 12.614.918 12.393.700 12.133.919
Personeel 60.000 62.461 164.057
Huur 257.000 251.343 233.178
Bijdrage huisvestingskosten 19.000 11.044 13.978

Som der baten 12.950.918 12.718.548 12.545.132

Lasten

Lonen en salarissen 5.476.465 5.285.858 5.328.054
Overige personeel 462.750 467.872 405.555
Huisvesting 3.414.954 3.409.708 3.588.448
Activiteiten 3.596.749 3.300.823 3.228.233

Som der lasten 12.950.918 12.464.262 12.550.290

Resultaat boekjaar 0 254.286 -5.158

Mutatie van bestemmingsreserves en bestemmingsfondsen in volgend boekjaar 178.646 -110.108

Eigenlijk resultaat ná bestemming resultaat 75.640 104.950

Bestemming algemene res. tbv best. reserve Ligne 329.641 0
Mutatie algemene reserve -254.001 104.950

saldo van de
Specificatie van mutatie bestemmmingsreserves en onttrekking dotatie mutaties
bestemmingsfondsen

Bestemmingsreserve Historie en Archeologie (1) -16.840 0
Bestemmingsreserve Registreren en Documenteren (2) -5.907 60.000
Bestemmingsreserve Hedendaagse Kunst 0 0
Bestemmingsreserve Buitencinema (3) 0 5.478
Bestemmingsreserve Ligne (4) 0 102.761
Bestemmingsfonds Echt-Susteren 0 8.488
Bestemmingsfonds Schinnen 0 12.492
Bestemmingsfonds Stein 0 12.174

-16.840 
54.093

 0 
5.478 

102.761 
8.488 

12.492 
12.174

Bestemmingsfonds Project ondernemende Bieb 0 0 0
Bestemmingsfonds Hedendaagse Kunst 0 0 0
Algemene reserve 0 75.640 75.640
Onverdeeld resultaat -254.286 0 -254.286

-277.033 277.033 0

Bestemmingsreserve Ligne via algemene res. (4) 0 329.641 329.641
Algemene reserve t.b.v. bestemmingsreserve Ligne -329.641 0 -329.641

-329.641 329.641 0

Cummulatieve mutatie -606.674 606.674 0

(1) Afschrijvingskosten Topstukken
(2) Kosten Axiell en Mediafiler en aanvullende toevoeging
(3) Bijdrage € 5,50 per verkochte kaart buitencinemafilms (5 stuks in 2019)
(4) reservering voor de jaren 2015 t/m 2019

BESTUURSVERSLAG
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BESTUUR EN TOEZICHT

Raad van toezicht

De Raad van Toezicht benoemt, schorst en ontslaat leden van de raad van bestuur. De leden van de Raad van Toezicht
hebben afgezien van een geldelijke vergoeding en verrichten hun werkzaamheden onbezoldigd. Zij ontvangen
alleen een reiskostenvergoeding.

In het jaar 2019 was de heer Tom de Rooij bestuurder van stichting de Domijnen.

Hoofd- en nevenfuncties van bestuur en toezichthoudend orgaan zijn opgenomen in de bijlagen.

De Raad van Toezicht is 6 maal in vergadering bijeen geweest en heeft daarnaast twee maal een Overleg gevoerd met
de Bijzondere Ondernemingsraad. De auditcommissie heeft 3 maal vergaderd als voorbereiding op de vergaderingen
van de Raad van Toezicht. De directeur-bestuurder was aanwezig bij alle bijeenkomsten van de Raad van Toezicht 
en de auditcommissie, m.u.v het overleg welke de RvT met de BOR heeft. Daarnaast heeft de directeur-bestuurder
in de rol van WOR bestuurder 8 Overlegvergaderingen bijgewoond van de Bijzondere Ondernemingsraad.
De Raad van Toezicht zal in 2020 een zelfevaluatie uitvoeren. De werkgeverscommissie heeft een functioneringsgesprek
gehouden met de directeur-bestuurder in december 2019.
De leden van de Raad van Toezicht zijn vaak aanwezig bij de activiteiten van de Domijnen.

Besproken onderwerpen zijn, o.a.:
- jaarverslag en jaarrekening 2018
- begroting en activiteitenplan 2020
- halfjaarrapportages
- evaluatie De Domijnen
- onderhoudskosten en erfpachtvoorstel schouwburg
- huur- en exploitatieovereenkomsten schouwburg
- ontwikkeling bibliotheekwerk Beekdaelen
- overgangsmaatregelen personeel (met een arbeidsovereenkomst met de gemeente Sittard-Geleen)
- aanstelling van een nieuw lid Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht heeft, samen met de directeur-bestuurder, verschillende malen overleg gevoerd met de
wethouder Cultuur en de wethouder Personeelszaken van de gemeente Sittard-Geleen.

Odile Wolfs
voorzitter

Stichting De Domijnen, Sittard

ORGANISATIEONTWIKKELINGEN

Administratieve processen

De administratieve protocollen zijn vastgelegd in de A&O-beschrijving, waarin de mandatering en daarnaast 
ook enkele belangrijke processen zijn opgenomen. De A&O-beschrijving is in juli 2015 vastgesteld door de Raad van Toezicht.
Er is verder aandacht geweest voor het gebruik van sharepoint is de digitale samenwerking tussen afdelingen verder toegenomen.
In 2019 zijn grote slagen gemaakt in het op orde krijgen van het administratieve proces rondom het poppodium
en het verbeteren van de financiële geldstromen.

CAO, personele ontwikkelingen en ziekteverzuim

De harmonisatie van de secundaire arbeidsvoorwaarden is gerealiseerd. Na een aantal overleggen heeft 
de Bijzondere Ondernemingsraad ingestemd. Deze regelingen zullen ingaan zodra de cao De Domijnen 
van kracht wordt. Over de cao heeft een aantal maal overleg plaatsgevonden tussen de vakbonden en De Domijnen. 
Op 2 december 2019 is de cao voorgelegd aan de medewerkers. De stemming door vakbondsleden over deze cao
heeft begin februari 2020 plaatsgevonden en is door een meerderheid van hen afgewezen. De overgang van het 
gemeentelijk personeel is ook in 2019 helaas nog niet gerealiseerd.

In 2017 is een RI&E uitgevoerd en omgezet naar een vierjarenplan. De rapportages van de vorderingen worden 
periodiek besproken met de BOR, hoofd BHV en de personeelsadviseur.
In 2019 heeft er ivm verbouwing danwel verhuizing voor de locaties Erfgoedcentrum, leeswinkels Geleen, 
Echt en Born een actualisatie van de RI&E plaatsgevonden.

Het personeelsbestand is als volgt opgebouwd

2019 2018
aantal medew. gemiddelde aantal medew. gemiddelde

Groep eind 2019 fte pt-factor eind 2018 fte pt-factor
De Domijnen 40 25,2 0,63              37 23,7 0,64              
BiblioNova 53 30,8 0,58              54 30,1 0,56              
Gemeente Sittard-Geleen 33 27,3 0,83              35 28,3 0,81              

126 83,3 0,66              126 82,0 0,65              

verzuim- meldings- gemiddelde
Ziekteverzuim 2019 percentage frequentie verzuimduur
De Domijnen 2019 4,7% 0,86 10,2 dagen
Cultuur, sport en recreatie 2018 * 3,3% 1,20 6,5 dagen
Nederland 4,3% 1,20 7,6 dagen

* Het gemiddelde landelijk verzuimcijfer in de sector cultuur, sport en recreatie bedroeg 3,3% in 2018.
De CBS-gegevens van 2019 zijn nog niet bekend.

De medewerkers in dienst van de Domijnen en BiblioNova worden ondersteund door arbodienst Gepoma en 
de medewerkers van de gemeente Sittard-Geleen door Zorg van de Zaak.

Vrijwilligers
De Domijnen wordt op diverse afdelingen door vrijwilligers in het uitvoeren van haar activiteiten ondersteund.
Het aantal vrijwilligers nam in 2019 met in totaal 11 personen toe, per eind van het jaar waren er 391 vrijwilligers
op regelmatige basis werkzaam voor De Domijnen.

Huisvesting 

In 2019 is de leeswinkel in Geleen verhuisd naar een nieuwe locatie in een winkelgebied in het hart van het centrum. 
Daarnaast heeft er een verbouwing plaatsgevonden in het Erfgoedcentrum aan de Kapittelstraat. Hierbij is het 
museum Historie & Archeologie en het archief (EHC) ook naar deze localtie verhuisd. 
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Resultaat-bestemming

Uitgaande van de staat van baten en lasten over 2019 en 2018 geven de resultaten, waarbij de kosten zijn uitgedrukt
in een percentage van de omzet, het navolgende beeld : 

Begroting Realisatie Verschil 2019 Realisatie
2019 2019 Begr.-Real. 2018

€ % € % € € %

Som der baten 12.950.918 100,0 12.718.548 100,0 -232.370 12.545.132 100,0

Lonen en salarissen 5.476.465 42,3 5.285.858 41,6 190.607 5.328.054 42,5
Overige personeel 462.750 3,6 467.872 3,7 -5.122 405.555 3,2
Huisvesting 3.414.954 26,4 3.409.708 26,8 5.246 3.588.448 28,6
Activiteiten 3.596.749 27,7 3.300.823 25,9 295.926 3.228.233 25,7

Som der lasten 12.950.918 100,0 12.464.262 98,0 486.656 12.550.290 100,0

Resultaat boekj. 0 0,0 254.286 2,0 254.286 -5.158 0,0

Bestemming resultaat 178.646 -110.108

Eigenlijk resultaat ná bestemming resultaat 75.640 104.950

Bestemming algemene res. tbv best. reserve Ligne 329.641 0
Mutatie algemene reserve (zie pagina 35) -254.001 104.950

Na verwerking van alle mutaties wordt per saldo € 254.001 onttrokken aan de algemene reserve.

Financiële positie

In het navolgende vindt u de analyse van de financiële positie van de stichting. Opgemerkt dient te worden dat de
omvang van balansposten in de loop van een jaar kan fluctueren als gevolg van seizoensinvloeden.
Kengetallen kunnen hierdoor zijn beïnvloed.

Onderstaand volgt een samenvatting van de balans per 31 december 2019 met de overeenkomstige cijfers
per 31 december 2018.

31-12-2019 31-12-2018
€ % € %

Vaste activa 302.793 8,4 301.427 8,7
Voorraden 12.860 0,4 1.901 0,1
Vorderingen en overlopende activa 610.116 16,9 631.348 18,3
Liquide middelen 2.686.661 74,3 2.514.553 72,9

ACTIVA 3.612.429 100,0 3.449.229 100,0

Eigen vermogen 937.028 25,9 682.741 19,8
Voorzieningen 35.336 1,0 46.473 1,3
Kortlopende schulden en overlopende passiva 2.640.065 73,1 2.720.014 78,9

PASSIVA 3.612.429 100,0 3.449.229 100,0

Stichting De Domijnen, Sittard

Werkkapitaal

Op basis van de voorgaande balans wordt onderstaand een opstelling gegeven van het werkkapitaal. Onder werkkapitaal
wordt verstaan het geheel van vlottende activa vermindert met de kortlopende schulden. Het werkkapitaal geeft een
beeld van de mate waarin de organisatie op korte termijn aan haar verplichtingen kan voldoen.

31-12-2019 31-12-2018 Mutatie
€ € € 

Voorraden 12.860 1.901 10.959
Vorderingen en overlopende activa 610.116 631.348 -21.232
Liquide middelen 2.686.661 2.514.553 172.108

Vlottende activa 3.309.636 3.147.802 161.835
Af : Kortlopende schulden en overlopende passiva 2.640.065 2.720.014 -79.949

Netto werkkapitaal 669.571 427.788 241.784

Solvabiliteit

Uit de solvabiliteit, de verhouding tussen het eigen vermogen en het vreemd vermogen dan wel de verhouding tussen
het eigen vermogen en het totaal vermogen, blijkt het weerstandsvermogen van de organsatie. De gewenste (minimale)
hoogte van deze solvabiliteit, hangt af van de aard van de activiteiten van de organisatie.

Hiervoor kunnen geen algemeen geldende normen worden gegeven. Met behulp van onderstaande kengetallen wordt
inzicht gegeven in de solvabiliteit van Stichting de Domijnen.

31-12-2019 31-12-2018

Verhouding eigen vermogen / vreemd vermogen 0,350 0,247
Verhouding eigen vermogen / totaal vermogen 0,259 0,198

Liquiditeit

Uit de liquiditeit, de verhouding tussen vlottende activa en de kortlopende schulden, blijkt in hoeverre de organisatie
aan haar financiële verplichtingen op korte termijn kan voldoen. Met behulp van onderstaande kengetallen wordt
inzicht gegeven in de liquiditeitspositie van Stichting de Domijnen.

31-12-2019 31-12-2018
Quick ratio
(vorderingen, liquide middelen) / kortlopende schulden 1,249 1,157

Current ratio
(vorderingen, voorraden en liquide middelen) / kortlopende schulden 1,254 1,157
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Balans
in euro

31-12-2019 31-12-2018
ACTIVA
Vaste activa

Materiële vaste activa
Gebouwen 50.182 28.833
Inrichting en inventaris 172.762 211.044
Computerapparatuur 79.849 61.550
Ligne 890.905 1.103.477
Subsidies Ligne -890.905 -1.103.477

302.793 301.427

Vlottende activa

Voorraden
Gereed product en handelsgoederen 12.860 1.901

12.860 1.901
Vorderingen en overlopende activa

Handelsdebiteuren 96.593 62.750
Belastingen en premies sociale verzekeringen 163.577 198.949
Vooruitbetaalde bedragen 172.345 119.689
Overige vorderingen en overlopende activa 177.600 249.960

610.116 631.348

Liquide middelen 2.686.661 2.514.553

Totaal activa 3.612.429 3.449.229

JAARREKENING
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31-12-2019 31-12-2018
PASSIVA
Eigen vermogen

Algemene reserve 419.027 314.076
Bestemmingsreserve Historie en Archeologie 142.235 141.714
Bestemmingsreserve Registreren en Documenteren 75.320 77.616
Bestemmingsreserve Hedendaagse Kunst 5.277 49.393
Bestemmingsreserve Buitencinema 1.250 0
Bestemmingsfonds Echt-Susteren 0 1.907
Bestemmingsfonds Schinnen 32.341 27.239
Bestemmingsfonds Stein 0 0
Bestemmingsfonds Project ondernemende Bieb 0 7.765
Bestemmingsfonds Hedendaagse Kunst 7.292 68.189
Resultaat boekjaar 254.286 -5.158

937.028 682.741

Voorzieningen

Jubilea 35.336 40.341
Langdurig zieken 0 6.132

35.336 46.473

Kortlopende schulden en overlopende passiva

Schulden aan leveranciers en handelskredieten 374.860 532.871
Belastingen en premies sociale verzekeringen 71.902 69.998
Pensioenpremies 22.789 19.933
Vakantiegeld 62.612 51.507
Te betalen kosten 1.289.596 1.368.107
Vooruitontvangen bedragen 799.685 660.868
Overige schulden en overlopende passiva 18.623 16.732

2.640.065 2.720.014

Totaal passiva 3.612.429 3.449.229

Stichting De Domijnen, Sittard

Staat van baten en lasten
in euro

Begroting Realisatie Realisatie
2019 2019 2018

Baten

Activiteiten 12.614.918 12.393.700 12.133.919
Personeel 60.000 62.461 164.057
Huur 257.000 251.343 233.178
Bijdrage huisvestingskosten 19.000 11.044 13.978

Som der baten 12.950.918 12.718.548 12.545.132

Lasten

Lonen en salarissen 5.476.465 5.285.858 5.328.054
Overige personeel 462.750 467.872 405.555
Huisvesting 3.414.954 3.409.708 3.588.448
Activiteiten 3.596.749 3.300.823 3.228.233

Som der lasten 12.950.918 12.464.262 12.550.290

Resultaat boekjaar 0 254.286 -5.158

Mutatie van bestemmingsreserves en bestemmingsfondsen in volgend boekjaar 178.646 -110.108

Eigenlijk resultaat ná bestemming resultaat 75.640 104.950

Bestemming algemene res. tbv best. reserve Ligne 329.641 0
Mutatie algemene reserve -254.001 104.950

saldo van de
Specificatie van mutatie bestemmmingsreserves en onttrekking dotatie mutaties
bestemmingsfondsen

Bestemmingsreserve Historie en Archeologie (1) -16.840 0
Bestemmingsreserve Registreren en Documenteren (2) -5.907 60.000
Bestemmingsreserve Hedendaagse Kunst 0 0
Bestemmingsreserve Buitencinema (3) 0 5.478
Bestemmingsreserve Ligne (4) 0 102.761
Bestemmingsfonds Echt-Susteren 0 8.488
Bestemmingsfonds Schinnen 0 12.492
Bestemmingsfonds Stein 0 12.174

-16.840 
54.093

 0 
5.478 

102.761 
8.488 

12.492 
12.174

Bestemmingsfonds Project ondernemende Bieb 0 0 0
Bestemmingsfonds Hedendaagse Kunst 0 0 0
Algemene reserve 0 75.640 75.640
Onverdeeld resultaat -254.286 0 -254.286

-277.033 277.033 0

Bestemmingsreserve Ligne via algemene res. (4) 0 329.641 329.641
Algemene reserve t.b.v. bestemmingsreserve Ligne -329.641 0 -329.641

-329.641 329.641 0

Cummulatieve mutatie -606.674 606.674 0

(1) Afschrijvingskosten Topstukken
(2) Kosten Axiell en Mediafiler en aanvullende toevoeging
(3) Bijdrage € 5,50 per verkochte kaart buitencinemafilms (5 stuks in 2019)
(4) reservering voor de jaren 2015 t/m 2019
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Toelichting op de jaarrekening Statutaire naam : Stichting de Domijnen
Statutaire vestigingsplaats : Sittard
Rechtsvorm : Stichting

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 640 Organisaties
zonder winststreven. Alle bedragen zijn vermeld in euro.

De jaarrekening is opgesteld op basis van het going-concern uitgangspunt.

In 2020 bestaat De Domijnen 5 jaar. Bij oprichting van de organisatie is met hoofd subsidieverstrekker 
overeengekomen om na een termijn van 4 jaar de organisatie en haar cultuur functie te evalueren.
Eind 2019 is gestart met het maken van nadere afspraken omtrent deze evaluatie, welke naar verwachting. 
medio 2020 zal plaatsvinden. I.v.m deze evaluatie is er door de gemeente een subsidie voor een jaar toegekend. 

Door de uitbraak van het Coronavirus heeft ook de Domijnen te maken met een gewijzigde situatie. De duur van 
deze crisis en de impact op de Domijnen in de periode daarna is onzeker. Een groot deel van de activiteiten
voor de komende periode is inmiddels geannuleerd. Ondanks het feit dat er deels digitale alternatieven
aangeboden worden, is de impact op de eigen inkomsten groot. 
De invloed op de begrootte cijfers 2020 is onzeker en wordt onderzocht om de negatieve impact al zo veel als 
mogelijk op te vangen, zijn besparingsmaatregelen reeds in gang gezet.
Daarnaast is er actief overleg met de gemeente Sittard Geleen inzake de te leveren prestaties als alternatief
voor de oorspronkelijke afspraken. Ook toetst de Domijnen het mogelijke gebruik van overheidsregelingen in dit kader. 

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

Vaste activa
De jaarrekening is opgemaakt op basis van historische kostprijs. Voor zover niets anders is vermeld, zijn de activa en
de schulden opgenomen tegen nominale waarde.

Materiële vaste activa
De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs verminderd met de toegepaste afschrijvingen
op basis van de geraamde economische levensduur.
In het boekjaar had de Domijnen geen gronden en gebouwen in bezit. Investeringssubsidies worden in mindering
gebracht op de investering. Investeringen boven de € 5.000 worden geactiveerd.

Voorraden
De voorraden worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs of lagere opbrengstwaarde.

Vorderingen
Vorderingen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde onder aftrek van voorzieningen wegens oninbaarheid.

Liquide middelen
De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Voor zover niet anders vermeld staan de liquide
middelen volledig ter vrije beschikking van de rechtspersoon.

Eigen vermogen
De algemene reserve is het gedeelte van het eigen vermogen waarover zonder belemmering kan worden beschikt,
binnen de doelstellingen van de stichting. Onder de bestemmingsreserve wordt verantwoord het deel van het eigen 
vermogen waarvan de besteedbaarheid beperkt is tot specifieke bestemmingen die door het bestuur zijn vastgesteld.
Onder het bestemmingsfonds wordt verantwoord het deel van het eigen vermogen waarvan de besteding slechts
mogelijk is binnen de voorwaarden die die door derden zijn opgelegd.

Stichting De Domijnen, Sittard

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

Voorzieningen
Een voorziening wordt gevormd voor verplchtingen waarvan het waarschijnlijk is dat zij zullen moeten worden afgewikkeld
en waarvan de omvang redelijkerwijs is te schatten. De omvang van de voorziening wordt bepaald door de beste
schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de desbetreffende verplichtingen en verliezen per balansdatum
af te wikkelen. Voorzieningen worden gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij anders vermeld.

Voorziening jubilea.
Gezien de verwachte toekomstige uitstroom van middelen en de blijfkansen is er een voorziening jubileumuitkeringen
verantwoord. De waardering geschiedt tegen contante waarde.

Voorziening langdurig zieken.
Voor de op balansdatum bestaande verplichtingen tot doorbetaling van de lonen en salarissen (inclusief werkgevers-
lasten) van de per balansdatum naar verwachting niet meer terugkerende medewerkers is een voorziening gevormd
ter grootte van het naar verwachting in de toekomst verschuldigde bedrag. Aan langdurig zieke medewerkers betaalde
bedragen worden ten laste van deze voorziening gebracht.

Kortlopende schulden
Schulden worden gewaardeerd tegen nominale waarde tenzij anders bepaald.Transactiekosten die direct zijn toe te
rekenen aan het ontstaan van de schulden worden in de waardering opgenomen.

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat

Algemene grondslagen voor de bepaling van het resultaat.

De baten, subsidies en lasten worden toegerekend aan de periode waarop ze betrekking hebben, uitgaande van de 
historische kosten. Verliezen worden verantwoord als deze voorzienbaar zijn, baten worden verantwoord na realisatie.
Baten en lasten uit voorgaande jaren (waaronder nagekomen budgetaanpassingen) die in het boekjaar zijn
geconstateerd, zijn aan dit boekjaar toegerekend.

Baten

Exploitatiesubsidies worden als baten verantwoord in de staat van baten en lasten in het jaar waarin de gesubsidieerde
kosten zijn gemaakt, opbrengsten zijn gederfd of een gesubsidieerd exploitatietekort zich heeft voorgedaan.
De baten worden verantwoord als het waarschijnlijk is dat deze worden ontvangen en de Stichting de condities voor
ontvangst kan aantonen.

Lasten

De lasten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

Afschrijvingen op materiële vaste activa

De afschrijvingen worden berekend over een vast percentage van de verkrijgingsprijs, volgens de lineaire methode.
Overheidsubsidies worden in mindering gebracht op de kostprijs van de activa waarop de subsidies betrekking hebben.
Afschrijvingstermijnen :
ICT en elektronische apparatuur 3 jaar
Instrumentarium en gereedschappen 5 jaar
Overname activa Volt in 2018 6 jaar
Inrichting en kantoormeubilair 10 jaar
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Grondslagen voor de bepaling van het resultaat

Personeelsbeloningen

Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de staat van baten en
lasten voor zover ze verschuldigd zijn aan werknemers.
Voor het (voormalig) personeel van BiblioNova geldt de CAO Openbare Bibliotheken en voor het (voormalig) personeel 
van de gemeente Sittard-Geleen de CAR/UWO. Op de overige medewerkers is nog geen CAO van toepassing .

Pensioenen

Stichting de Domijnen heeft een toegezegd-bijdrage pensioenregeling voor zijn werknemers afgesloten bij het
Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds.
Hierbij is een pensioen toegezegd aan personeel op de pensioengerechtigde leeftijd, afhankelijk van de leeftijd,
salaris en dienstjaren. De Domijnen heeft geen verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen in geval van een
tekort bij het ABP. De pensioenregeling wordt daarom verwerkt als een toegezegde bijdrageregeling. Uitsluitend
de over het boekjaar verschuldigd premies worden in de jaarrekening verantwoord.

Stichting De Domijnen, Sittard

Toelichting op de staat van baten en lasten
in euro

2019 verschil 2019 2018
begroting realisatie Real. - Begr. realisatie

Baten

Activiteiten
Collectie en informatie a. 377.000 374.606 -2.394 401.518
Expositie b. 35.000 27.433 -7.567 26.903
Podium c. 886.925 984.101 97.176 714.085
Educatie 59.750 64.528 4.778 63.515
Cultuureducatie met kwaliteit (CMK) d. 215.698 158.815 -56.883 86.652
Overige opbrengsten (vn. horeca) e. 271.000 240.955 -30.045 256.620

1.845.372 1.850.438 5.065 1.549.293

Structurele exploitatiesubsidie gemeente S-G f. 9.176.450 8.952.549 -223.901 9.062.959
Structurele exploitatiesubsidie overige gemeenten 1.324.131 1.330.138 6.007 1.324.649
Doelsubsidies g. 153.000 220.090 67.090 130.664
Overige subsidies 115.965 40.485 -75.480 66.354

10.769.546 10.543.262 -226.284 10.584.626

Totaal baten activiteiten 12.614.918 12.393.700 -221.219 12.133.919

Personeel h. 60.000 62.461 2.461 164.057
Huur i. 257.000 251.343 -5.657 233.178
Bijdrage huisvestingskosten 19.000 11.044 -7.956 13.978

336.000 324.848 -11.152 411.213

Som der baten 12.950.918 12.718.548 -232.371 12.545.132

De baten met een bijzondere bestemming betreft de subsidie-inkomsten. Deze worden apart getoond onder de baten.
De belangrijkste subsidiestroom komt vanuit de gemeenten. De voorwaarden die gesteld worden in de subsidieverordening
van de betreffende gemeenten worden gevolgd. 
De subsidies opgenomen onder de baten zijn nog niet vastgesteld door de subsidieverstrekker, behoudens enkele doelsubsidies.

a. In Nederland is de trend dat het aantal bibliotheekabonnementen de laatste jaren dalend is en het aantal bezoeken van 
niet-abonnementhouders toeneemt. Gevolg is dat de inkomsten in totaliteit met 6,7% zijn afgenomen waarvan de contibutie-inkomsten met 9,8%.

b. Expositie heeft per saldo iets hogere opbrengsten gerealiseerd. De entreegelden Erfgoedcentrum zijn met 61,7% gestegen. Echter in 2018 was 
het Erfgoedcentrum van 1-1-2018 tot 1-9-2018 gesloten wegens verbouwing. De entreegelden museum Ligne waren 19,3% lager dan in 2018.

c. Podium heeft in 2019 een hogere opbrengst gegenereerd van 37,8 procent. Echter de uitgaven stegen met 25,1 procent. Per saldo bedroeg het
resultaat 2019 (inkomsten minus uitgaven) €-111848. Het resultaat bedroeg in 2018 €-162299. Begroot was een resultaat van €-47120.

d. De baten Cultuureducatie met kwaliteit zijn gelijk aan de uitgaven Cultuur met kwaliteit. Het resultaat in de Winst en Verlies is derhalve nihil. 
De baten bestaan uit de meerjarige subsidies van het Fonds voor Cultuurparticipatie, gemeente Sittard-Geleen (inclusief provinciale cofinaciering
gemeente Beek, de voormalige gemeente Schinnen en de gemeente Stein) en de bijdrage van deelnemende scholen.
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Toelichting op de staat van baten en lasten
in euro

e. De realisatie van de overige opbrengsten 2018 is hoger, omdat hierin een incidentele bijdrage van € 22.050 
    van Stichting Het Filmhuis Sittard is opgenomen.

f. De realisatie wijkt af van de begroting door in het boekjaar nog doorgevoerde besparingen in subsidie.

g. Er zijn beduidend meer en hogere subsidies voor verschillende projekten aangevraagd en daadwerkelijk gerealiseerd.

h. De uitkeringen ziekteverzuimverzekering zijn met ingang van 2019 in mindering gebracht op de personeelskosten.

i. Betreft inkomsten uit verhuur gebouwen, zalen en parkeergarage. Met name de opbrengst verhuur zalen van bijna alle locaties is toegenomen.

2019 verschil 2019 2018
begroting realisatie Real. - Begr. realisatie

Lasten

Lonen en salarissen
Bruto lonen personeel 4.186.195 4.137.298 -48.897 4.251.228
Sociale lasten a. 687.026 558.993 -128.033 532.454
Pensioenen 603.244 589.567 -13.677 544.372

5.476.465 5.285.858 -190.607 5.328.054

verschil Real.
2019 - 2018

De Domijnen 1.606.175 1.532.451
BiblioNova 1.634.581 1.714.223
Gemeente Sittard-Geleen 2.045.101 2.081.380

5.285.858 -42.000€         5.328.054
-0,8%

fte fte
De Domijnen 25,2 23,7
BiblioNova 30,8 30,1
Gemeente Sittard-Geleen 27,3 28,3

83,3 1,3 82,0
1,5%

De lonen en salarissen 2019 zijn afgenomen met 0,8% ten opzichte van 2018.Terwijl de formatie is toegenomen met 1,5%.

verschil 2019
Overige personeel Real. - Begr.
Ingehuurd personeel b. 288.000 294.919 6.919 291.741
Mutatie voorziening langdurig zieken c. 0 -6.132 -6.132 -21.754
Overige personeelskosten d. 174.750 179.086 4.336 135.568

462.750 467.872 5.122 405.555

Totale kosten personeel 5.939.215 5.753.730 -185.485 5.733.609

Stichting De Domijnen, Sittard

Toelichting op de staat van baten en lasten
in euro

Onder het personeel in loondienst zijn de totale loonkosten opgenomen voor medewerkers (formeel) in dienst van
de gemeente Sittard-Geleen, Stichting BiblioNova (o.b.v. exploitatieovereenkomsten) en Stichting de Domijnen.

Onder de bruto lonen worden ook verantwoord, de kosten van meeruren, vakantiedagen, verlofrechten en
de dotatie aan de voorziening voor jubilea.

a. De afwijking t.h.v. €128.033 t.o.v. de begroting ontstaat doordat tijdens de begroting de percentages sociale lasten incl IKB van 
    het gemeentelijke personeel onduidelijk waren.

b. Onder het ingehuurd personeel worden 3 medewerkers van Vixia (2 medewerkers per 01-07-2019), tijdelijke inhuur voor vacatures en (overige)
    uitzendkrachten verantwoord. 

c. Er zijn per balansdatum geen langdurig zieken. Vandaar dat de voorziening langdurig zieken per 31-12-2019 nihil is. Dit heeft derhalve in 2019
    geleid tot een ontrekking aan deze voorziening ten gunste van de post mutatie voorziening langdurig zieken.

d. De toename van de overige personeelskosten wordt voornamelijk veroorzaakt door de hogere dotatie vakantiedagen € 45.067 die is
    toegevoegd aan de balansrekening overige nog te betalen verlofuren.

Voor de bezoldiging van bestuurders en toezichthouders verwijzen wij u naar de WNT-verantwoording opgenomen

2019 verschil 2019 2018
begroting realisatie Real. - Begr. realisatie

Huisvesting
Huur a. 2.430.437 2.444.009 13.572 2.594.347
Lease 30.500 30.201 -299 30.201
Doorbelaste kosten BiblioNova (afschijving gebouw) b. 0 0 0 18.614
Belastingen en verzekeringen c. 145.294 164.866 19.572 155.170
Onderhoud d. 165.000 224.833 59.833 203.449
Nutsvoorzieningen 358.874 325.824 -33.050 340.407
Schoonmaak, bewaking en servicekosten e. 284.849 219.975 -64.874 246.259

Totale kosten huisvesting 3.414.954 3.409.708 -5.246 3.588.448

De huisvestingskosten zijn met € 179000 afgenomen, oftewel met 5% ten opzichte van de realisatie 2018.

a. De huurlasten zijn per saldo met € 150000 afgenomen, oftewel met 5,8% ten opzichte van de realisatie 2018. afgerond
    Lagere huur Leeswinkel Geleen -194.000
    Erfgoedcentrum geheel jaar geopend in 2019. In 2018 tijdens verbouwing gesloten 53.000
    Overige -9.000

-150.000 

b. De doorbelaste kosten BiblioNova (afschrijving gebouwen) zijn in 2019 opgenomen onder de activiteiten, onderdeel afschrijvingen.

c. De stijging van de kosten belastingen en verzekering 2019 is grotendeels toe te schrijven aan de hogere kosten onroerendzaakbelasting. 

d. De Domijnen is met de gemeente Sittard-Geleen in gesprek over de vergoeding van de onderhoudskosten schouwburg 
  (het zogenaamde verhuurdersaandeel 2019 en 2015 t/m 2018). Gezien de onzekere uitkomst van deze vordering is hiervoor
  een voorziening opgenomen. 

e. De afwijking t.o.v. de begroting ontstaat o.a. door verschillende posities inzake Ligne. 
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Toelichting op de staat van baten en lasten
in euro

2019 verschil 2018 2018
begroting realisatie Real. - Begr. realisatie

Activiteiten
Collectie en Informatie a. 814.969 597.085 -217.884 551.720
Exposities b. 263.675 271.496 7.821 359.227
Podium c. 934.045 1.095.949 161.904 876.385
Educatie 192.378 222.606 30.228 311.586
Cultuureducatie met kwaliteit (CMK) d. 215.698 158.815 -56.883 86.652
Kantoor e. 579.814 514.640 -65.174 510.676
Automatisering 289.932 276.378 -13.554 339.832
Overige kosten f. 108.245 64.105 -44.140 90.969
Afschrijvingen inventaris, hard- en software 197.993 99.748 -98.245 101.186

Totale kosten activiteiten 3.596.749 3.300.823 -295.926 3.228.233

De kosten die toewijsbaar zijn aan een activiteit worden rechtstreeks toe gerekend. De andere kosten worden per categorie
getoond en zijn niet toe gerekend aan de activiteiten,
a. Ten opzichte van de begroting zijn op een breed scala van posten besparingen doorgevoerd in verband 
    met lagere toekenning subsidie gemeente Sittard-Geleen.
b. In 2018 is € 105.013 ten laste van winst & verlies verantwoord, die ná resultaatbestemming 2018 voor € 60.897 is 
   toegevoegd aan het het bestemmingsfonds- en voor € 44.116 aan de bestemmingsreserve Hedendaagse kunst.
c. Het saldo inkomsten minus uitgaven podium was begroot op € - 47.120. Het werkelijke resultaat 2019 en 2018 
    bedroeg € - 111.848 respectievelijk € - 162.299.
d. Het saldo inkomsten minus uitgaven CMK was begroot op € 0. Het werkelijke resultaat 2019 en 2018 
   bedroeg € 0 respectievelijk € 0.
e. In 2019 zijn op verschillende posities ten opzichte van de begroting minder kosten gemaakt, onder andere
  voor marketing, telefonie en print.
f. Deze kosten hebben grotendeels betrekking op de horeca. Het resultaat op horeca in 2018 bedroeg € 119.000, in 2019 € 157.200 
  ten opzichte van een begroting van € 138.100.

OVERIGE TOELICHTINGEN
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WNT-verantwoording

Op 1 januari 2013 is de Wet Normering Topinkomens (WNT) in werking getreden. De WNT is van toepassing op
Stichting de Domijnen. Het voor Stichting de Domijnen toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2019 € 194.000.
Dit is het algemeen bezoldigingsmaximum.

1. Bezoldiging topfunctionarissen

1a. Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder
dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling.

bedragen x € 1 T. de Rooij
Functiegegevens Directeur-Bestuurder
Aanvang en einde functievervulling in 2019 01/01-31/12
Omvang dienstverband in (als deeltijdfactor in fte) 1,0
Dienstbetrekking ? ja
Bezoldiging
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 114.307€      
Beloning betaalbaar op termijn 19.449€        
Subtotaal 133.756€      
Individeel toepasselijke bezoldigingsmaximum 194.000€      
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag n.v.t.
Totale bezoldiging 133.756€      
Reden waarom de overschreiding al dan niet is toegestaan n.v.t.
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling n.v.t.
Gegevens 2018
Aanvang en einde functievervulling in 2018 01/01-31/12
Omvang dienstverband in (als deeltijdfactor in fte) 1,0
Dienstbetrekking ? ja
Bezoldiging
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 112.659€      
Beloning betaalbaar op termijn 17.791€        
Subtotaal 130.450€      
Individeel toepasselijke bezoldigingsmaximum 189.000€      
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag n.v.t.
Totale bezoldiging 130.450€      

1d. Topfunctionarissen met een bezoldiging van € 1.700 of minder

naam topfunctionaris functie in Raad van Toezicht
O.M.T. Wolfs Voorzitter
N.J.P.M. Bos Vice-Voorzitter
C. Sterk Lid
B.J. Kip Lid
R. de Wilde Lid
P. van Sebillen Lid

3. Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT
Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een dienstbetrekking
die in 2019 een bezoldiging boven het individueel toepasselijk drempelbedrag hebben ontvangen.

Stichting De Domijnen, Sittard

Risicoparagraaf

Één van de principes van de governance code cultuur is het in beeld brengen van de risico's en onzekerheden die de
organisatie aangaat. Bij een organisatie als de Domijnen zijn er altijd risico's waarvan niet zeker is
of deze zich ook daadwerkelijk voor gaan doen. Daar waar het enige mate van zekerheid heeft, worden voorzieningen 
gevormd, zoals onderhoud, jubilea en langdurig zieken.

Strategisch
Culturele omgeving
De Domijnen is als cultuurbedrijf ontstaan om het culturele stedelijk profiel te versterken. Daarnaast zijn bij 
de start van de organisatie als ook later bezuinigingstaakstellingen opgelegd en deze zijn ook verwerkt 
in onze exploitatie. De Domijnen is voor het grootste gedeelte afhankelijk van de te ontvangen subsidies
van de deelnemende gemeenten. Ook gemeenten worden geconfronteerd met beleidswijzigingen
en daarmee gepaard gaande onzekerheden. Het is voor de continuïteit van belang om met de
deelnemende gemeenten meerjarige afspraken te maken over de te realiseren prestaties en de financiering daarvan.

Daarnaast dient de Domijnen te concurreren met het cultuuraanbod in de nabije stedelijke omgeving. Hierbij is ook 
relevant dat de bezoeker in de huidige tijd een andere mobiliteit kent dan in het verleden. Ook de digitale invloed van 
sociale media speelt een belangrijke rol. 

Duurzaam evenwicht
Bij de start van de Domijnen hebben we diverse incidentele subsidies mogen ontvangen. Een deel van de hiermee
gepaard gaande uitgaven hebben echter een structureel karakter. Dit betekent dat bij vervanging van inrichting en ICT
op voorhand geen middelen beschikbaar zijn. De komende jaren zullen we hier rekening mee moeten houden en 
streven naar een duurzaam evenwicht in onze exploitatie.

Operationeel
Ziekteverzuim
De Domijnen heeft voor het risico van ziekteverzuim geen verzuimverzekering afgesloten. Een dergelijke
verzekering heeft ook de gemeente, voor de medewerkers welke bij De Domijnen werkzaam zijn, niet afgesloten.
Dit betekent bij ziekte dat noodzakelijke vervanging uit eigen middelen moet worden bekostigd.

WW-rechten personeel Gemeente Sittard-Geleen
Voor de medewerkers welke nog in dienst zijn van de gemeente, geldt dat de gemeente Sittard Geleen 
eigen risico-drager is voor de WW.
Het risico op naheffing van uitgekeerde WW-verplichtingen door het UWV ligt bij de gemeente Sittard-Geleen.

Corona
Door de uitbraak van het Coronavirus heeft ook de Domijnen te maken met een gewijzigde situatie. De duur van 
deze crisis en de impact op de Domijnen in de periode daarna is onzeker. Een groot deel van de activiteiten
voor de komende periode is inmiddels geannuleerd. Ondanks het feit dat er deels digitale alternatieven
aangeboden worden, is de impact op de eigen inkomsten groot. 
De invloed op de begrootte cijfers 2020 is onzeker en wordt onderzocht om de negatieve impact al zo veel als 
mogelijk op te vangen, zijn besparingsmaatregelen reeds in gang gezet.
Daarnaast is er actief overleg met de gemeente Sittard Geleen inzake de te leveren prestaties als alternatief
voor de oorspronkelijke afspraken. Ook toetst de Domijnen het mogelijke gebruik van overheidsregelingen in dit kader. 
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Ondertekening

Op grond van artikel 14 van de Statuten staat de winst ter beschikking van het bestuur. 
Vooruitlopend op de goedkeuring door de Directeur-Bestuurder d.d. 15 april 2020

Tom de Rooij

Het vaststellingsbesluit is goedgekeurd door de Raad van Toezicht d.d. 21 april 2020

Voorzitter Vice-Voorzitter
O.M.T. Wolfs N.J.P.M. Bos

Lid Lid
B.J. Kip C. Sterk

Lid Lid
R. de Wilde P. van Sebillen

OVERIGE GEGEVENS
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Voorstel bestemming resultaat 2019
in euro

Bestuursbesluit

Vooruitlopend op de besluitvorming is de resultaatbestemming verwerkt in de jaarrekening

voorstel
ná resultaat- vóór resultaat- resultaat- ná resultaat-

bestemm.  '18 bestemm.  '19 bestemming bestemm.  '19

01-01-19 31-12-2019 2019 01-01-20

Algemene reserve 419.027 419.027 165.026
Bestemmingsreserve Historie en Archeologie 142.235 142.235 125.395
Bestemmingsreserve Registreren en Documenteren 75.320 75.320

-254.001 
-16.840 
54.093 129.413

Bestemmingsreserve Hedendaagse Kunst 5.277 5.277 0 5.277
Bestemmingsreserve Buitencinema 1.250 1.250 5.478 6.728
Bestemmingsreserve Ligne 0 0 432.402 432.402
Bestemmingsfonds Echt-Susteren 0 0 8.488 8.488
Bestemmingsfonds Schinnen 32.341 32.341 12.492 44.833
Bestemmingsfonds Stein 0 0 12.174 12.174
Bestemmingsfonds Project ondernemende Bieb 0 0 0 0
Bestemmingsfonds Hedendaagse Kunst 7.292 7.292 0 7.292
Resultaat boekjaar 0 254.286 -254.286 0

682.742 937.028 0 937.028

saldo van de
Specificatie van het voorstel onttrekking dotatie mutaties

Bestemmingsreserve Historie en Archeologie (1) -16.840 0
Bestemmingsreserve Registreren en Documenteren (2) -5.907 60.000
Bestemmingsreserve Hedendaagse Kunst 0 0
Bestemmingsreserve Buitencinema (3) 0 5.478
Bestemmingsreserve Ligne (4) 0 102.761
Bestemmingsfonds Echt-Susteren 0 8.488
Bestemmingsfonds Schinnen 0 12.492
Bestemmingsfonds Stein 0 12.174

-16.840 
54.093 

0 
5.478 

102.761 
8.488 

12.492 
12.174

Bestemmingsfonds Project ondernemende Bieb 0 0 0
Bestemmingsfonds Hedendaagse Kunst 0 0 0

-22.747 201.393 178.646

Bestemmingsreserve Ligne via algemene res. (4) 0 329.641 329.641
Algemene reserve t.b.v. bestemmingsreserve Ligne -329.641 0 -329.641

-329.641 329.641 0

(1) Afschrijvingskosten Topstukken
(2) Kosten Axiell en Mediafiler en aanvullende toevoeging
(3) Bijdrage € 5,50 per verkochte kaart buitencinemafilms (5 stuks in 2019)
(4) reservering voor de jaren 2015 t/m 2019

Stichting De Domijnen, Sittard

Verantwoording subsidie Digitale Inclusie, ondersteuning voor kwetsbare burgers 2019-2021
ten behoeve van Koninklijke Bibliotheek conform beschikking 19-11-2019.

Besteding van een subsidiebedrag voor digitale inclusie van meer dan € 25.000 moeten bibliotheken normaliter verantwoorden
met een accountantsverklaring. Om deze bilbiotheken te ontlasten wordt de mogelijkheid geboden om de subsidsiebesteding 
in de jaarrekening te verantwoorden. Voorwaarde is wel dat de jaarrekening wordt voorzien van een accountantsverklaring. 

2019 2020 2021
begroting realisatie begroting realisatie begroting realisatie

Subidie 5.339,04 0,00 8.898,40 14.237,44

Totale baten 5.339,04 0,00 8.898,40 0,00 14.237,44 0,00

Digitaal solliciteren 800,00 2.400,00 4.800,00
Personeel 416,00 1.248,00 2.496,00
Pr/communicatie 600,00 600,00 1.000,00
Uren gids 700,00 700,00 700,00
Kartrekkers 560,00
Blended learning 1.400,00
Training op locatie 1.680,00
Fysieke inrichting 3.000,00
Projectleiding 2.000,00
Bemensing loket 1.400,00
Opening 1.000,00
Accountantskosten 960,00

Totale uitgaven 2.516,00 0,00 8.588,00 0,00 17.356,00 0,00

Resultaat 2.823,04 0,00 310,40 0,00 -3.118,56 0,00

Bij  subsidiebeschikking van 19 november 2019 is er aan de Domijnen een subsidie verleent voor de jaren 
2019, 2020 en 2021. In 2019 hebben er echter nog geen activiteiten plaatsgevonden in kader van dit project. 
De Koninklijke Bibliotheek is hiervan op de hoogte gesteld. Met toestemming van de programmamanager
Koninklijke Bilbiotheek kan het restant bedrag 2019 in 2020 worden besteed.
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CONTROLE VERKLARING VAN DE 
ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Koenen en Co Audit & Assurance B.V. is lid van Nexia International
Toepasselijk zijn de algemene voorwaarden van Koenen en Co Audit & Assurance B.V. Aansprakelijkheid is beperkt overeenkomstig het in de algemene voorwaarden
bepaalde. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel op 4 december 2018.

Audit & Assurance

Westhoven 16
Postbus 1161

NL-6040 KD Roermond
T +31 (0)475 35 10 00
F +31 (0)475 32 19 16

www.koenenenco.nl 
KvK 14091110

Aan het bestuur en de Raad van Toezicht van
Stichting de Domijnen
Ligne 2
6131 MT SITTARD

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2019

Ons oordeel
Wij hebben de jaarrekening 2019 van Stichting de Domijnen te Sittard-Geleen gecontroleerd.

Naar ons oordeel geeft de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte
en de samenstelling van het vermogen van Stichting de Domijnen per 31 december 2019 en van het
resultaat over 2019 in overeenstemming met de in Nederland geldende Richtlijn voor de
Jaarverslaggeving 640 Organisaties zonder Winststreven en de bepalingen van en krachtens de Wet
Normering bezoldiging topfunctionarissen in de publieke en semipublieke sector (WNT).

De jaarrekening bestaat uit:
1. de balans per 31 december 2019;
2. de staat van baten en lasten over 2019; en
3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en

overige toelichtingen.

De basis voor ons oordeel
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse
controlestandaarden vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie
'Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening'.

Wij zijn onafhankelijk van Stichting de Domijnen zoals vereist in de Verordening inzake de
onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht
relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening
gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor
ons oordeel.

Paragraaf betreffende overige aangelegenheden
Wij vestigen de aandacht op pagina 52 van de jaarrekening 2019, waarin de gevolgen van de corona-
pandemie op Stichting de Domijnen beschreven zijn. Dit doet geen afbreuk aan ons oordeel.
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Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij
daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het
mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken.

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs kan
worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische
beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard,
timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende
afwijkingen op ons oordeel.

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant
professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse
controlestandaarden, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen.

Onze controle bestond onder andere uit:

het identificeren en inschatten van de risico’s dat de jaarrekening afwijkingen van materieel
belang bevat als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico’s bepalen en
uitvoeren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die
voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van
materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van
samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het
opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing;
het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel
controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze
werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de
interne beheersing van de stichting;
het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving
en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en de toelichtingen die
daarover in de jaarrekening staan;
het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling
aanvaardbaar is. Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er
gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de
onderneming haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat
er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze
controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening.
Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies
zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van onze
controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe
leiden dat een onderneming haar continuïteit niet langer kan handhaven;
het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin
opgenomen toelichtingen; en
het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en
gebeurtenissen.

B. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere informatie, die
bestaat uit:

Het bestuursverslag;
de overige gegevens.

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie:
met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat;
alle informatie bevat die op grond van Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 640 Organisaties zonder
Winststreven en de bepalingen van en krachtens de Wet Normering bezoldiging
topfunctionarissen in de publieke en semipublieke sector (WNT) vereist is.

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen
vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen
bevat.

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in Richtlijn voor de Jaarverslaggeving
640 Organisaties zonder winststreven en de Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben
niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van het gezamenlijk verslag en de overige gegevens
in overeenstemming met Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 640 Organisaties zonder Winststreven en
de bepalingen van en krachtens de Wet Normering bezoldiging topfunctionarissen in de publieke en
semipublieke sector (WNT).

C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening

Verantwoordelijkheden van het bestuur en de raad van toezicht voor de jaarrekening
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in
overeenstemming met de in Nederland geldende Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 640 Organisaties
zonder Winststreven en de bepalingen van en krachtens de Wet Normering bezoldiging
topfunctionarissen in de publieke en semipublieke sector (WNT). In dit kader is het
bestuur verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het bestuur noodzakelijk acht om
het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg
van fouten of fraude.

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de stichting in staat is om haar
werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd verslaggevingsstelsel moet het
bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het
voornemen heeft om de stichting te liquideren of de bedrijfsactiviteiten te beëindigen of als beëindiging
het enige realistische alternatief is.

De raad van toezicht is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van financiële
verslaggeving van de stichting.
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Wij communiceren met de raad van toezicht onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de
controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder
eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing.

Roermond, 30 april 2020

KOENEN EN CO
Audit & Assurance B.V.

H.C.E.J. Hees MSc RA

BIJLAGEN



De Domijnen jaarverslag 201972 73

Stichting De Domijnen, Sittard

Hoofd- en nevenfuncties Bestuur en Toezichthoudend orgaan in 2019

Mevrouw O. (Odile) Wolfs
Nevenfuncties
Voorzitter Raad van Toezicht Toneelgroep Maastricht
Vice voorzitter Vereniging Duits/Nederlands Jeugdwerk (IHK) Aken
Lid Raad van Toezicht Bonnefanten/Hedgehouse Wylre
Voorzitter Werkgroep Kunstweekend Rijckholt
Lid Bestuur Supportersvereniging Koninklijke Harmonie Gronsveld
Lid Comité van aanbeveling Ronald McDonald Kindervallei Valkenburg
Lid Comité van aanbeveling van Schaik Stichting Maastricht
Lid klachtencommissie van Talent
Voorzitter Raad van Toezicht culturele organisatie De Domijnen Sittard-Geleen
Voorzitter Stichting Jeker Studio Maastricht
Lid van de MAR Staatsbosbeheer Limburg

De heer dr. N.J.P.M. (Nick) Bos
Hoofdfunctie
Vicevoorzitter Maastricht University

Nevenfuncties uit hoofde van hoofdfunctie
Voorzitter Bestuur Stichting Life Science Incubator Maastricht
Voorzitter Bestuur Stichting Studentenhuisvesting Maastricht
Lid Stuurgroep Operationeel Programma Zuid-Oost
Lid Raad van Commissarissen Brightlands Chemelot Campus bv (tot 1 juli 2019)
Voorzitter kunst- en erfgoedcommissie
Lid Bestuur Studielink
Lid Raad van Toezicht Museumplein Limburg (tot 1 oktober 2019)
Lid Raad van Commissarissen Brightlands Campus Greenport Venlo BV (per 1 april 2019)
Lid Raad van Commissarissen Campus Vastgoed Greenport Venlo BV (per 1 april 2019)
Lid Stuurgroep Brightsite

Overige Nevenfuncties
Vicevoorzitter Raad van Toezicht culturele organisatie De Domijnen Sittard-Geleen
Lid Raad van Toezicht ROC Leeuwenborgh
Lid Raad van Commissarissen ZON-PTC BV 
Voorzitter Bestuur Museum Van Bommel Van Dam

De heer R. (Rein) de Wilde
Hoofdfunctie
Honorair hoogleraar Open Universiteit, Heerlen

Nevenfuncties
Lid Raad van Advies Sociaal Historisch Centrum Maastricht
Lid Raad van Toezicht culturele organisatie De Domijnen Sittard-Geleen
Honorair hoogleraar Faculteit Arts & Social Sciences, Maastricht University 

Stichting De Domijnen, Sittard

Hoofd- en nevenfuncties Bestuur en Toezichthoudend orgaan in 2019

De heer C. (Cees) Sterk
Hoofdfunctie
Lid Raad van Bestuur Haaglanden Medisch Centrum, COO Cure (tot 1 juni 2019)

Nevenfuncties
Lid Raad van Toezicht culturele organisatie De Domijnen Sittard-Geleen
Lid Raad van Toezicht Sint Jans Gasthuis te Weert
Lid Initiatiefgroep Gezondheidsakkoord (Zuid-)Limburg
Voorzitter Programmabeleid Bepalend Orgaan (PBO) van de Regionale Omroep Bie Os

De heer B. (Bert) Kip
Hoofdfunctie
CEO Brightlands Chemelot Campus bv

Nevenfuncties uit hoofde van hoofdfunctie
Voorzitter bestuur Stichting Administratie Kantoor CHILL BV (Chemelot Innovation & Learning Labs)
Lid bestuur Stichting Chemelot InSciTe
Voorzitter Raad van Commissarissen Enabling Technologies bv
Voorzitter Nationaal Campus Overleg
Voorzitter Innovatietafel Trilaterale Strategie Chemie

Nevenfuncties
Lid Raad van Toezicht culturele organisatie De Domijnen Sittard-Geleen
Voorzitter College van Kerkrentmeester Protestantse Gemeente Sittard
Penningmeester Protestantse Stichting Kerk Gruizenstraat
Lid Raad van Advies Verdygo b.v.

Mevrouw J.M.L. (Peggy) van Sebillen
Hoofdfunctie
Algemeen directeur Zuiderlicht

Nevenfuncties
Voorzitter Stichting Museumnacht Maastricht
Bestuurslid Stichting Zuidervrienden
Lid Raad van Toezicht culturele organisatie De Domijnen Sittard-Geleen

De heer T. (Tom) de Rooij
Hoofdfunctie
Directeur-Bestuurder Stichting De Domijnen Sittard-Geleen

Nevenfuncties
Vicevoorzitter Raad van Toezicht Jeugdfonds Sport & Cultuur                                                         
Bestuurslid Very Contemporary Network                                  
Commissielid van de Commissie Werkgeverschap Vereniging Openbare Bibliotheken




