
Inhoudelijke verantwoording 2021
Activiteiten 2021

Belangrijkste exposities en activiteiten
Expositie Zichtbaar Licht van MAFarts December 2020 - Januari

Student in residence; inclusief final
performance  door Álvaro Muñoz Perera

April - juni

Groepsexpositie Mar sin plástico in kader van
IJsselbiënnale. Kunstenaars: Hellen Abma,
Robert  Roelink, Heidi Kamps, Karin
Hoogesteger.

Juni - september

Openstelling Langhuis tijdens Open
Monumentendag

September

Residentie en expositie PLANKTON door
Herbert  Alfonso

Oktober - december

ArtEZ DBKV expositie door afstudeerstudenten December

Afgelast of uitgesteld in verband met corona-maatregelen

Groepsexpositie Zeshonderdtwintig gecureerd
door  Jonathan van Doornum en Timo van
Grinsven.

Deelnemende kunstenaars:
● Dan Perjovschi
● Mickey Yang
● Salim Bayri
● Brigitte Louter
● Vincent Knopper
● Ad de Jong

stond gepland voor
oktober november ‘20,
daarna voor  maart ‘21.
Verplaatst naar  voorjaar
’22.

Flexibel programmeren
Door de tweede lockdown in voorjaar 2021, zochten we naar een flexibele invulling van ons
expositieprogramma. Hierdoor waren onze activiteiten zo min mogelijk afhankelijk van
wijzigingen in geldende corona-maatregelen. De kostbaardere en langer lopende exposities
groepsexpositie 620 stelden we opnieuw uit. Dit bood de kans om het Langhuis als werkruimte
beschikbaar te stellen aan een Student in Residence. Na een selectieprocedure ging deze plek
naar een Spaanse masterstudent van ArtEZ Conservatorium Zwolle.

In en na de zomer draaiden we het beoogde programma. Alleen openingen en



randevenementen konden meestal niet - of alleen in zeer kleine kring doorgang vinden. Voor
onze deelname aan het programma van de IJsselbiënnale was de impact zeer laag. Voor de
expositie PLANKTON hadden de beperkingen een grote impact op het artistieke proces. De
expositie werd goed ontvangen, maar belangrijke performances konden niet doorgaan. In
overleg met de kunstenaar onderzoeken we mogelijkheden voor een eenmalige revival van de
eindexpositie in 2022.

De expositie van studenten DBKV van ArtEZ werd door aangescherpte corona-maatregelen
helaas voortijdig afgebroken.

Exposities en activiteiten die in 2021 werden voorbereid
Raamexpositie Balans door Nora Kastein Januari - februari 2022

Expositie (retrospectief) en performances door Jules van Hulst Januari - februari 2022

Groepsexpositie Zeshonderdtwintig gecureerd door Jonathan
van  Doornum en Timo van Grinsven.

Maart-mei 2022

Examenexpositie studenten Deltion College Juni 2022

Organisatie

Bestuursleden 2021

Er waren in 2021 geen wisselingen in het bestuur.

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 werkte volgens haar concept meerjarenbeleidsplan 2021-2024: Blik Verruimend.

Toelichting op financieel jaarverslag
Het Langhuis voelde de effecten van de coronamaatregelen op twee manieren;
a. Enkele subsidie-inkomsten en expositiebijdragen zijn gekoppeld aan het moment waarop een
expositie plaatsvindt. Deze inkomsten werden soms met de expositie mee verplaatst van 2021 naar
2022.
b. Het Langhuis kwam niet in aanmerking voor COVID-19-steunmaatregelen van het Rijk.



Financiële uitgangspositie verbetert
Door twee nieuwe leden bij onze businessclub, structurele besparingen die we realiseerden in 2020 en de
door corona nog altijd beperkte, maar wel herstellende inkomsten uit donaties verbeterde onze financiële
positie. Onze liquiditeitspositie is sinds 2020 op goed niveau, maar nog wel kwetsbaar. Daarnaast
verbeterde ons negatief eigen vermogen in 2021. Voor 2022 verwachten we een beperkt positief resultaat,
en een verdere verbetering van de vermogenspositie.

Balans

Activa 31-12-2021 31-12-2020

Materiële activa
Inventaris en inrichting

Vorderingen
Debiteuren

Liquide middelen
Rekening courant ABN Amro € 3.526,34 € 6.781,36
Kas € 65,00

Totaal activa € 3.591,34 € 6.781,36

Passiva

Eigen vermogen
Algemeen - € 287,66 - € 1.083,64

Bestemmingsreserves
Kunstprojecten € 3.879,00 € 7.865,00

Totaal passiva € 3.591,34 € 6.781,36

Resultatenrekening

Baten
Inkomsten uit subsidies € 2.250,00
Inkomsten uit verhuur locatie € 25,00
Inkomsten uit donaties en giften bedrijven € 3.000,00
Inkomsten uit donaties en giften € 561,25
Totaal € 5.836,25

Lasten
Kunstprojecten € 6.218,02
Huisvestingskosten € 2.541,96
Overige bestedingen aan doelstellingen € 0,00
Administratie en bankkosten € 395,29
Totaal € 9.155,27

saldo 2021 - € 3.319,02


