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1. Zakelijke gegevens van de stichting 

 

Naam stichting: Stichting PW Beheer 

Bekend onder de naam:  Loods 11 

RSIN / fiscaal nummer:  858809370 

Postadres Stichting: Brede Balrouw 6 

  4743 RN Hoeven 

Vestigingsadres Loods 11: Penningweg 11 

  4879 AE Etten-Leur 

Mailadres: info@loods-11.nl  

Website:  www.loods-11.nl 

Telefoon secretariaat:  06 50266348 (J. Tijs) 

IBAN:  NL74 RBRB 0706 5941 34 

KvK handelsregister:  71683623  

KvK SBI-code: 94669 

Oprichters stichting:  T. van Etten  

  G. Putter  

  J. Popma 

  J. Tijs 
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2. Aanleiding  

Gemeente Etten-Leur heeft afgelopen voorjaar bekend gemaakt dat het een pand in de stad  

heeft aangekocht om diverse culturele verenigingen en stichtingen te herhuisvesten. Tijdens 

de raadsvergadering waarin de definitieve beslissing tot aankoop werd besproken, werd 

duidelijk dat het pand niet aan alle aangeschreven verenigingen /stichtingen plaats kon 

bieden. Zoals praalwagenbouwers (carnaval), model spoorbouwers, decorploegen van 

theaterverenigingen, e.d. Een betrokken ondernemer, Jeroen Popma, directeur/eigenaar van 

het bedrijf Energy Solutions B.V. te Delft, woonachtig in Etten-Leur, was aanwezig op de 

raadsvergadering en heeft na afloop contact opgenomen met een van de verenigingen die 

niet geplaatst konden worden, theatergroep Max Mini. Met het voorstel dat hij een 

bedrijfspand aankoopt dat door de theatergroep voor haar repetities en decorbouw kan 

worden gebruikt . Maar ook door andere plaatselijke culturele verenigingen voor de 

uitvoering van hun kernactiviteiten. Hij vraagt de theatergroep het beheer en organisatie te 

verzorgen inzake het gebruik van het pand door culturele verenigingen/stichtingen. Als 

vergoeding dienen de gebruikers gezamenlijk alleen de gebruikerskosten,  de energie-, 

organisatie- en beheerkosten, te betalen. E.e.a. geheel op non-commerciële basis. 

 

3. Oprichting Stichting PW Beheer 

Het pand is vanaf 23 maart 2018 eigendom van Popma Beheer B.V., ingeschreven in het 

handelsregister onder nummer 27280175, gevestigd te Ampèreweg 27, 2627 BG Delft. 

 

Na de ontvangst op 23 maart van de sleutels van de nieuwe eigenaar J. Popma, van het pand 

aan de Penningweg 11, is door het bestuur van theatergroep Max Mini allereerst de 

organisatiestructuur opgesteld en de inrichting van het pand voor in gebruik name 

opgepakt. Vervolgens is in samenspraak met de eigenaar een stichting opgericht voor het 

onderbrengen van de organisatie van het gebruik door culturele verenigingen en stichtingen. 

De oprichting heeft op 18 mei 2018 plaatsgevonden, onder de naam stichting PW Beheer. De 

stichting is bij de KvK ingeschreven als ideële stichting (94669). 

 

4. Visie 

De gemeente Etten-Leur kent een bonte verzameling van allerlei culturele amateurclubjes, - 

verenigingen, stichtingen en instellingen. Velen van hen hebben geen eigen behuizing of 

honk en zijn daarvoor afhankelijk van gemeente en/of horeca. Het gebrek aan een eigen 

ruimte en vaak ook hoge huurkosten maken het vaak moeilijk om onbeperkt, volledige 

invulling aan de kernactiviteiten te geven. Daardoor haken leden af, “verarmen” de clubs en 

verenigingen en raakt hierdoor de organisatiekracht, kennis en ervaring van de amateur-

cultuurwereld versnipperd. Wat ook weer zijn negatieve weerslag heeft op het niveau en 

kwaliteit, de onderlinge samenwerking en het gevarieerde aanbod, wat weer sterke afbreuk 

doet aan de zinnige vrijetijdsbesteding van jong en oud in de gemeente.  

Door het beschikbaar stellen en toegankelijk maken op non-commerciële basis van een 

bedrijfspand voor culturele activiteiten in haar vele vormen hopen de eigenaar en het 

stichtingsbestuur een goede ondersteuning te geven aan de gezonde en positieve 

ontwikkeling, kwaliteit, variatie en samenwerking en daarmee het voortbestaan van de 

amateur-cultuurwereld in Etten-Leur.   
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5. Bestuurssamenstelling 

De samenstelling van het bestuur bij oprichting: 

 

• voorzitter: dhr. T. van Etten 

• penningmeester:   dhr. G. Putter 

• secretaris:   dhr. J. Tijs 

• algemeen bestuurslid: dhr. J. Popma 

 

Voor de bestuursleden geldt conform de statuten geen beloningsbeleid. Alle bestuursleden 

verrichten hun werkzaamheden pro deo. Evt. vergoeding van gemaakte onkosten door 

bestuursleden worden conform de statuten geregeld. 

 

6. Bestuursorganisatie 

Naast de statutaire verdeling van taken zoals leiding, communicatie en financiën is het 

streven om  diverse aandachtsgebieden over de bestuursleden te verdelen. Hierbij kan 

gedacht worden aan: 

• Reservering & planning 

• Technische ondersteuning 

• Promotie en ICT 

• Klein onderhoud 

 

Op termijn wordt het bestuur daarom uitgebreid, in ieder geval tot een maximum zeven 

leden. Met een voorkeur  voor vertegenwoordigers van vaste gebruikers. 

 

7. Doelstelling  

Het doel van de stichting is om het gebruik te organiseren van het in bruikleen gekregen 

pand Penningweg 11 A-B, 4879 AE te Etten-Leur, door non-commerciële culturele clubs, 

verenigingen, instellingen en stichtingen uit Etten-Leur en omstreken voor hun 

kernactiviteiten. Daarbij kan gedacht worden aan theater- en toneelgroepen, koren, 

zanggroepen, muziekbandjes, maquettebouwers, fotoclubs, dansverenigingen, knutselclubs, 

carnaval wagenbouwers, e.d. . In ruil voor het gebruik dienen de gebruikers gezamenlijk de 

gemaakte kosten van energie (water, gas, elektriciteit) en de organisatie- en beheerkosten te 

dragen. Verantwoordelijkheden en onkosten aangaande het bestaan en onderhoud van het 

pand zijn en blijven voor rekening van de eigenaar en worden niet doorbelast naar de 

gebruiker. Evenals het verrichten van alle verdere handelingen of maken van kosten die 

hiermee in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. 

 

8. Financiële beleid  

Door het ontbreken van de verplichting vanuit de eigenaar van het pand tot het betalen van 

huurpenningen voor gebruik en bijdrages in de onderhoudskosten van het pand, hoeft het 

bestuur  haar financieel beleid alleen af te stemmen op het vergoeden van de kosten van 

energiegebruik, schoonmaak, inrichting en onderhoud van materialen (meubilair, 

geluidsinstallatie, wifi, verlichting, kasten e.d.) in de diverse ruimtes.  

Het voormalige bedrijfspand is als volgt ingedeeld: 

 

• Twee grote werk-/bouwhallen 

• Een voorraadkamer 
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• Een dans-/spiegelzaal  

• Een vergaderruimte 

• Een lounge-/zangrepetitieruimte 

• Een muziek-/zangrepetitieruimte 

 

Gebruikers van een of meerdere ruimtes geven aan op welke dag of dagen zij van de 

gewenste ruimtes gebruik willen maken. Dit kan voor een dag, voor een bepaalde periode of 

gedurende hele jaar zijn.  Per gebruikersgroep wordt een gebruikerstarief in rekening 

gebracht: 

 

• Gebruik per dag: energiekosten € 25,--  per dag * 

• Gebruik gedurende korte periode: energiekosten € 12,50 per dag * 

• Vaste gebruiker op jaarbasis:  opslag €   1,70 per m² * 

 energiegebruik €   6,-- per dag * 
*Tarief boekjaar 2018 

 

De gebruikerskosten worden vooraf door de stichting gefactureerd aan ingeplande 

gebruikers. Bij de vaste gebruikers wordt een maandelijks voorschot gefactureerd en tevens 

een 1-jaars overeenkomst, met gebruikersvoorwaarden,  ter ondertekening aangeboden.  

 

9. Financiële transparantie  

Financiële transparantie binnen de stichting wordt in aanvulling op het gestelde in de 

statuten gecreëerd door: 

• Exploitatieoverzicht op dag-basis is via internet (OneDrive) door alle bestuursleden 

benaderbaar en inzichtelijk; 

• Verrichte betalingen en vergoedingen zijn realtime inzichtelijk en worden desgewenst 

door de penningmeester binnen het bestuur toegelicht; 

• Bank- en spaarrekening is door twee bestuursleden onbeperkt benaderbaar, inzichtelijk 

en te gebruiken voor betalingen ect.; 

• Grote betalingen, naverrekening en facturen worden, vóór verwerking, volgens het vier-

ogen principe voorbesproken in het bestuur. 

 

Met name met de vergoeding voor opslag van goederen en bouwmaterialen door vaste 

gebruikers worden een reserve aangelegd om de kosten van schoonmaak, inrichting en 

onderhoud van materialen te bekostigen.  

Om echter begrotingstekorten, ontstaan door investeringen in inrichting, vervanging en 

beheer in de toekomst te voorkomen zijn subsidies, donaties en sponsorbedragen nodig. Met 

de ANBI-status zal het voor het bedrijfsleven aantrekkelijker worden om niet alleen in 

natura maar ook met een financiële bijdrage de werkzaamheden van de stichting te 

ondersteunen. 

 

10. Promotie 

Via een eigen website, de media, de Social Media-kanalen, netwerking en (mondelinge) 

promotieactiviteiten zoals Open Dagen, worden zowel mogelijke nieuwe gebruikers uit de 

doelgroep Cultuur als sponsoren (bedrijfsleven) en donateurs (particulieren) actief benaderd.  
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11. Begroting 2019 

 

Begroting 2019 Loods 11 

Inkomsten Uitgaves 

Elektriciteit vergoeding gebruikers (5)  €        960  Voorschot aanloopkosten 2019  €     2.300  

Water vergoeding gebruikers (5)  €        240  Elektriciteit Essent  €        960  

Opslag vergoeding gebruikers (5)  €        665  Water Brabant Water  €        240  

Vergoeding daggebruikers (20 dgn)  €        500  Inrichting kleine ruimtes  €        500  

Vergoeding periode gebruikers (40 dgn)  €        500  Inrichting grote ruimtes  €        500  

Subsidie ANBI-stichtingen  €     4.000  Promotie/ICT/WIFI  €        150  

Subsidie Bedrijfsleven  €     1.000  Onderhoud/schoonmaak  €        180  

Donaties  acties/ particulieren  €        500  Onvoorzien  €        200  

Tekort  €           -    Reserve  €     2.835  

Totaal  €     7.865  Totaal  €     5.030  

 

Uitgangspunten 

Inkomsten: 

• Vaste gebruikers op jaarbasis: 5  

• Elektriciteit: maandelijks voorschot € 80,- 

• Water: maandelijks voorschot € 18,- 

• Tarief 2019: 

o opslag per m²:  €   1,70 

o dagtarief:   € 25,- 

o periode-tarief: € 12.50 

• Subsidies: 

o Subsidie Anbi-stichtingen: aanmelding 2019 Lodewijkstichting in behandeling. 

o Subsidie Bedrijfsleven: aanmelding voor subsidie Goede Doelen JuniorKamer 2019 ingediend. 

o Subsidie aanvraag € 4.000,- Gemeente Etten-Leur moeten afleggen wegens gebrek aan interesse bij 

plaatselijke politieke partijen 

• Donaties tijdens Open Dagen 

 

Uitgaven: 

• Terugbetalen voorschot door derden voor aanloopkosten. 

• Inrichting ruimtes: 

o Vloerbedekking 

o Gordijnen 

o Geluidsisolatie 

o Wandrekken 

o Electro-kachels 

• Promotie/ICT/WIFI 

o Folders – naamkaartjes aanmaken 

o ICT: abonnement Witnix  website/mail 

o WIFI: abonnement provider (in aanvraag) 

• Onderhoud/schoonmaak 

o Materialen en middelen 

 


