
Inhoudelijke verantwoording 2020  
Ac#viteiten 2020 

Belangrijkste exposi#es en ac#viteiten 

Afgelast of uitgesteld in verband met corona-maatregelen


Flexibel programmeren 
Na de eerste lockdown in voorjaar 2020, zochten we naar een flexibele invulling van ons 
exposi=eprogramma. Hierdoor waren onze ac=viteiten zo min mogelijk aAankelijk van 
wijzigingen in geldende corona-maatregelen. Grote, kostbaardere en langer lopende exposi=es - 
zoals Mar Sin Plas=co en de groepsexposi=e 620 - stelden we uit. Dit bood wel weer een kans 
voor onder meer PROTO en de Finals van ArtEZ IN Architecture, die ook naar andere oplossingen 
zochten dan hun aanvankelijke plannen. Een door corona in Ierland afgelaste exposi=e van Henk 
Heideveld konden we door de bij ons vrijgekomen ruimte ook een alterna=eve plek bieden. Toen 
de tweede lockdown in beeld kwam, besloten we een lichtexposi=e te organiseren die vanaf de 
straat bekeken kon worden.


Try-out NINA+NIKI (When do you become a rebel?) Januari

Expositie Zie Mijn Horizon van Johan Kuipers Maart en juni

UNLOCKED/RECONNECTED met werk Timo van 
Grinsven

Juni

PROTO Juni / juli

Finals ArtEZ IN Architecture Juli

Expositie GOD’S FIRST NAME IS ART van Henk 
Heideveld

September / oktober

Expositie Zichtbaar Licht van MAFarts November tot januari ‘21

Expositie Terzijde van Ton Broekhuis stond gepland voor april / mei 
’20. Verplaatst naar andere 
locatie.

Expositie Mar Sin Plastico in kader IJsselbiënnale stond gepland voor juni-
september. Verplaatst naar ’21.

Groepsexpositie Zeshonderdtwintig gecureerd door 
Jonathan van Doornum en Timo van Grinsven

stond gepland voor oktober-
november. Verplaatst naar 
voorjaar ’22.
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Exposi#es en ac#viteiten die in 2020 werden voorbereid voor komende jaren


Organisa#e 

Bestuursleden 2020 

Door het geplande afscheid van de voorzitter, secretaris en het algemeen bestuurslid, traden nieuwe 
leden toe tot het bestuur. Vanaf juni 2020 was het nieuwe, vijfkoppige bestuur compleet.


Bestuursleden van het Langhuis ontvangen geen bezoldiging voor hun werkzaamheden.


Commissies 
Het bestuur kreeg ondersteuning van vrijwilligers. Deze vrijwilligers werkten in drie verschillende 
commissies:


• Expositiecommissie

• Commissie Faciliteit & Techniek

• Commissie PR & Communicatie


Meerjarenbeleid 
Het bestuur stelde een concept meerjarenbeleidsplan 2021-2024 vast: Blik Verruimend.


Groepsexpositie Mar Sin Plastico in het kader van de IJsselbiënnale Juni tot en met 
september 2021

Expositie Plankton van Herbert Alfonso Oktober en november 
2021

Groepsexpositie Zeshonderdtwintig gecureerd door Jonathan van 
Doornum en Timo van Grinsven

Maart-mei 2022
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Toelich#ng op financieel jaarverslag 
Het Langhuis voelde de effecten van de coronamaatregelen op drie manieren;

a. Diverse verhuur-activiteiten gingen niet door.

b. Enkele subsidie-inkomsten en expositiebijdragen zijn gekoppeld aan het moment waarop een 

expositie plaatsvindt. Deze inkomsten kwamen niet in 2020, maar komen pas deels in 2021 en deels 
in 2022.


c. Het Langhuis kwam niet in aanmerking voor de steunmaatregelen van het Rijk.


We konden de hierdoor ontstane tekorten voor een deel opvangen door nieuwe toezeggingen voor 
(meerjaren)sponsoring door bedrijven via onze businessclub. Ook realiseerden we besparingen op de 
huisvestingskosten. 


Tegelijk met een verbeterde liquiditeitspositie in 2020, daalde ons eigen vermogen. Ondanks deze 
onzekere positie zijn de financiële vooruitzichten voor de komende jaren stabiel. Dit komt doordat begin 
2021 de groei van de businessclub stevig doorzette. 

 3
02-05-2021



Jaarcijfers 2020 

BALANS 

      

 Ac#va 31-12-2020    31-12-2019  

        

 Materiele Ac1va       

 Inventaris en inrich=ng
 €                              
-      

 €                              
-    

        

   
 €                              
-      

 €                              
-   

        

 Vorderingen       

 Debiteuren
 €                              
-      

 €                              
-    

        

   
 €                              
-      

 €                              
-   

        

 Liquide middelen       

 Rekening courant ABN Amro
 €                
6.781,36    

 €                
1.154,94  

 Kas
 €                              
-      

 €                              
-    

        

   
 €                
6.781,36    

 €                
1.154,94 

        

        

   
 €                
6.781,36    

 €                
1.154,94 
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 Passiva      

        

 Eigen vermogen       

 Algemeen
 €                
-1.083,64    

 €                
1.154,94  

   
 €                

-1.083,64    
 €                

1.154,94 

 Bestemmingsreserves       

 Kunstprojecten
 €                              
7.865,00      

 €                              
-    

   
 €                              

7.865,00      
 €                              
-   

        

 Kort vreemd vermogen       

 Crediteuren
 €                              
-      

 €                              
-    

   
 €                              
-      

 €                              
-   

        

        

        

   
 €                
6.781,36    

 €                
1.154,94 
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Resultatenrekening 

Baten  
2020 2019 

Inkomsten uit subsidies 7.865,00 11.162,40

Inkomsten uit verhuur loca=e 112,75 1.225,00

Inkomsten uit overige baten van par=culieren 0 815,00

Inkomsten uit collecten 269,00 339,17

Inkomsten uit dona=es en gi]en 2000,00 20

Overige baten 67,04

Totaal  10.246,75   13.628,61 

Lasten  2020 2019

Kunstprojecten 0 9.336,99

Huisves=ngskosten 4.463,34 5.775,37

Overige bestedingen aan doelstellingen 0         103,39

Administra=e en bankkosten 157,49 261

Totaal  4.620,83 15.476,75

Resultaat  5.625,92 -1.848,14
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