Niet in de balans opgenomen rechten, verplichtingen en regelingen
Het gebouw van de Zeister afdeling gelegen aan de Egelinglaan 2-b is op 20 maart 1987 in
eigendom overgedragen aan de stichting. Er is gekozen om niet de waarde van € 1 te activeren,
maar de verbouwingskosten. Het pand is gewaardeerd tegen de kostprijs van de verbouwingen
minus de afschrijvingen.
Het pand kent een WOZ waarde van € 1.824.000 per waarde peildatum 1 januari 2021.
Voor het gebouw aan de Markt 3 te Zeist is op 12 juli 1995 een huurcontract afgesloten dat een
looptijd heeft van 1 jaar en jaarlijks wordt verlengd met een periode van 1 jaar.
De huurverplichting voor 2022 bedraagt € 144.781.
Voor het gebouw aan de Montaubanstraat 106 te Zeist is op 1 januari 2019 een huurcontract
afgesloten dat een looptijd heeft van 3 jaar en loopt tot en met 31 december 2022.
De huurverplichting voor 2022 bedraagt € 31.884.
De stichting is per 18 december 2018 een huurovereenkomst aangegaan ter zake lease van vier
kopieermachines ad € 10.152 per jaar, met een looptijd van 6 jaar.
De stichting is op 25 mei 2012 tevens een 15-jarige financiële verplichting aangegaan ter zake de huur
van het CEC gelegen aan het Planetenplein 2 te De Bilt. Voor 2022 bedraagt de huurverplichting
€ 193.284.
De servicekosten voor 2022 bedragen € 64.392. Het pand is eind 2013 betrokken.
Voor de huur van het pand "Het Lichtruim" (CEC) is in november 2013 een waarborsom betaald van
€ 21.211.
Subsidie 2022
Gemeente De Bilt heeft een voorlopige budgetsubsidie toegekend van € 760.763.
Gemeente Zeist heeft een voorlopige budgetsubsidie toegekend van € 1.140.717.
WNT-verantwoording 2021 Stichting KunstenHuis De Bilt-Zeist
Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke
(WNT) ingegaan. Deze verantwoording is opgesteld op basis van de op Stichting KunstenHuis
De Bilt-Zeist van toepassing zijnde regelgeving: Het algemene WNT-maximum.
Het bezoldigingsmaximum in 2021 voor Stichting KunstenHuis De Bilt-Zeist is € 209.000.
Het weergegeven toepasselijke WNT-maximum per persoon of functie is berekend naar rato van
de omvang (en voor topfunctionarissen tevens de duur) van het dienstverband, waarbij voor de
berekening de omvang van het dienstverband nooit groter kan zijn dan 1,0 fte.
Bezoldiging topfunctionarissen
Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking
2021

2020

R. Schouw
Directeur
01/01 - 31/12
1,00
Ja

R. Schouw
Directeur
01/01 - 31/12
1,00
Ja

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen
Beloning betaalbaar op termijn
Subtotaal
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Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum
Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag
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Het bestuur heeft een onbezoldige bestuursfunctie
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