De vereniging heeft tot doel het bevorderen van sociaal-culturele activiteiten in de
gemeente Doesburg ten dienste van alle inwoners van de gemeente Doesburg en
omstreken.

dichterbijdeijssel
Beleidsplan in hoofdlijnen

De Vereniging Het Badhuis is een kleinschalige sociaal-culturele instelling, werkzaam binnen
de Gemeente Doesburg en ingeschreven bij de KvK te Arnhem onder nummer V401.22.587.
De Vereniging Het Badhuis werd bij notarieel besluit opgericht d.d. 24 april 1983 ten kantore
van notaris Rensing te Doesburg.
Het doel van Het Badhuis is onveranderd sinds die tijd: het organiseren van culturele
evenementen van velerlei aard voor inwoners van Doesburg en mensen uit de wijde omtrek.
De naam ‘Het Badhuis’ is een geuzennaam en verwijst naar een tevergeefse poging uit het
verleden om in het toenmalige badhuis van Doesburg een cultureel centrum te huisvesten.

hethuisdoesburg

In de loop der jaren zijn respectievelijk film, dans, theater, poëzie, muziek, cabaret, festivals
en kindertheater aan bod gekomen. De laatste jaren zijn voornamelijk film, poëzie en
historie belangrijk.
Onder Het Badhuis valt Filmhuis Doesburg en in dit filmhuis worden wekelijks twee à drie
films vertoond. Kinderfilmhuis De Teil draait per maand één kinderfilm. In de zomer worden
films in de open lucht vertoond.
Ook ‘DichterbijdeIJssel’ valt onder Het Badhuis en zij organiseren één à twee maal per jaar
een dichtersevenement of een literaire dag.
Daarnaast is sinds 2010 HetHuisDoesburg actief met tal van activiteiten rondom de
geschiedenis van de stad Doesburg.

buitenfilm doesburg
Om geen drempels op te werpen hanteert Het Badhuis relatief lage toegangsprijzen (of
soms zelfs geen).
Het Badhuis heeft ongeveer 250 leden, waarvan 35 mensen zich als vrijwilligers inzetten om
de geplande activiteiten uit te voeren.
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Naam

Bakker, Peter, geboren 25-07-1959, datum in functie 01-01-2014,
Voorzitter, gezamenlijk bevoegd.

dichterbijdeijssel

De Zanger-van Ooijen, Agnes Johanna, geboren 02-06-1951, datum in functie 01-05-2019,
Secretaris, gezamenlijk bevoegd.
Het Badhuis kent geen beloningsbeleid; alle mederwerkers zijn vrijwilliger.

Verslag van de activiteiten over het jaar 2020
Het jaar 2020 is enthousiast begonnen, er is actie ondernomen om het filmhuis te
digitaliseren. Fondsen zijn aangeschreven en de benodigde gelden zijn verzameld en we zijn
tot aankoop kunnen overgaan.

hethuisdoesburg

Door corona hebben niet alle activiteiten kunnen plaatsvinden die stonden gepland. Er zijn
wel zoveel mogelijk films vertoond, ook op andere locaties omdat de ventilatie in de filmzaal
niet optimaal was. Inmiddels is de ventilatie verbeterd en voldoet aan de de filmzaal aan de
gestelde voorwaarden.
DichterbijdeIJssel heeft een literaire middag georganiseerd (‘Het Arsenaal Spreekt’). Uit de
ramen van dit oude klooster werden gedichten voorgedragen, die door toehoorders op het
teraas konden worden gevolgd.
Daarnaast is binnen HetHuisDoesburg het project DoesburgVertelt (doesburgvertelt.nl) van
start gegaan.

buitenfilm doesburg
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Niesink, Henricus Johannes Willem, geboren 02-05-1950, datum in functie 25-04-1983,
Penningmeester, gezamenlijk bevoegd.
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Bestuurders Vereniging Het Badhuis
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kinderfilmhuis de teil
Het dagelijks bestuur komt regelmatig bijeen om zaken te regelen. Naast vergaderingen
met vrijwilligers wordt jaarlijks een Algemene Ledenvergadering gehouden. De diverse
activiteiten van Het Badhuis worden vrijwel autonoom georganiseerd door verschillende
werkgroepen.

Kloosterstraat 15-15

Net als in de afgelopen jaren, streeft Het Badhuis er naar ook in de toekomst veel cultuur
naar Doesburg te brengen.
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filmhuis doesburg

Het dagelijks bestuur regelt de lopende zaken en in nauwe samenwerking met de andere
vrijwilligers worden plannen/optredens/vertoningen bedacht, geregeld en uitgevoerd.
Door een kleine structurele gemeentelijke subsidie, de ledencontributie en de recettes kan
Het Badhuis blijven bestaan (zie jaarstukken).
Bij grote investeringen werd en wordt een beroep op fondsen en instellingen gedaan.

Entree
Leden
Bijdragen
Baropbrengsten
Vrijval schulden
Beschikbaar stellen ruimte
Diverse baten
Afschrijving
876,69
Kosten filmvertoningen
5.363,60
DichterbijdeIJssel
946,76
HetHuisDoesburg
6.173,95
bar/filmcafé
107,10
Algemene kosten
2.311,93
Huisvestingskosten
2.461,58
Reservering dotatie
11.000,00
Negatief exploitatie-saldo		
--------------------29.241,00
=============

11.193,54
4.095,00
11.645,88
486,90
1.440,00
110,00
91,57

hethuisdoesburg
178,72
--------------------29.241,00
=============
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Exploitatie-rekening over het jaar 2020
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--------------------34.229,00
=============
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4.000,00
4.760,00
40,00
14.000,00
2.500,00
7.929,31
200,00
1.000,00
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Inventaris
4380,00
Buitenfilmscherm
1,00
Kas en wisselgeld
342,00
Rabo-bank rec.crnt.
6.425,84
ING rec.crnt.
19.694,71
Vooruitbetaalde bedragen
1.605,00
Vorderingen
1.620,00
Vooruitontvangen bedragen		
Schulden
Leden
Reserve
digitalisering
buitenfilmscherm
optimalisering vertoningen
boekje HetHuisDoesburg
40-jarig bestaan
Kapitaal
160,76
--------------------34.229,00
=============
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