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Aanwezige leden: Björn Siffer, , Dirk Vanhecke, Laura Cornette, Klaartje Heiremans,
Frank Hellemans, Edwin Korver, Nils Roofthoofd, Bram Vander Auwera, Mats Walschaers
Afwezige leden: Barbara Van de Perre (verontschuldigd), Nadia Charradi, Kenzo Van den
Bosch
Uitgenodigd en aanwezig (raadgevende stem): Steven Defoor, Kristl Strubbe, Katrijn
Maes, An Boonen, Herwig De Lannoy (verontschuldigd: Heidi De Nijn, Geert D’Hollander)
AGENDA
2. Financiën
2.1.

Vaststellen jaarrekening 2021 volgens de vennootschapswetgeving
Vaststellen jaarrekening 2021 volgens BBC
Beslissing over het resultaat

De vergadering bespreekt de jaarrekening 2021 volgens de vennootschapswetgeving en
volgens de BBC.
Resultaat van het boekjaar volgens algemene boekhouding (na dividend) = 30.864 euro.
Resultaat volgens BBC:
Budgettair resultaat van het boekjaar = -324.711 euro.
Resultaat op kasbasis = 148.875 euro.
Er is voor 2021 een winst van 398.865 euro.
Overzicht van de voornaamste verschillen budget – rekening 2021: zie verder.
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AGB MAC verschillen budget - rekening 2021
Budget 2021 Rekening 2021Motivatie
UITGAVEN EXPLOITATIE
ALG MJP000096 aankoop dranken

49.927

ALG MJP000798 aankoop catering

105.000

26.676 door corona minder aankoop (ook minder verkoop)
194 door corona minder aankoop (ook minder verkoop)

ALG MJP007347 technieker extra bezetting zalen

32.500

ALG MJP000139 CCM gas

12.819

28.189 te laag startbudget en hogere markprijzen

ALG MJP000155 HvB elektriciteit

78.206

119.043 te laag startbudget en hogere markprijzen

ALG MJP000156 HvB gas

30.657

ALG MJP000161 PH onderhoudscontracten, keuringen,
herstellingen

89.522

ALG MJP000167 PH elektriciteit

27.067

ALG MJP000176 btw herziening

31.500

15.851 door corona minder bezetting (ook minder ontvangsten)

56.568 te laag startbudget en hogere markprijzen
121.812 meer onderhoud en herstellingen dan voorzien
75.244 te laag startbudget en hogere markprijzen
0 (nog) geen btw herziening ontvangen in 2021

CCM AC000080 Mechelen realiseert een divers kunst en
cultuuraanbod
CCM AC000081 Mechelen stimuleert de kunst- en
cultuurparticipatie
CCM AC0000079 Mechelen zet in op actuele beeldende
kunstenbeleid
CCM AC000078 overhead

551.616

171.482

128.193 voornamelijk minder uitgaven door auteursrechten > minder voorstellingen wegens corona

HvB Collectie AC 000093

101.445

39.908 Tijdens 2021 draaide de reguliere collectiewerking op basisniveau omwille van veranderde
strategie, noodzakelijke aanwervingen en het in werf zijn van Depot Rato. De
collectiewerking van het museum is tijdens 2021 versterkt door nieuwe medewerkers en
een teamhoofd, een nieuwe strategie werd uitgewerkt en de inhuizing in Depot Rato
nadert, waardoor er vanaf 2022 een goede budgetprognose kan uitgezet worden en het
voorziene budget ook efficiënt kan worden aangewend.

56.470

12.805 door corona zijn nauwelijks schoolvoorstellingen kunnen doorgaan

37.789

51.921 zowel stijging in kosten als in ontvangsten door grote tentoonstelling Al Gal

HvB Onderzoek AC 000092

23.700

HvB Communicatie AC 000090

71.390

HvB Participatie AC 0000

38.000

HvB Landelijke tentoonstelling AC000095

352.132 door corona zijn niet alle voorstellingen kunnen doorgaan / annulatie van voorstellingen

1.497 door de coronacrisis vonden er geen colloquia plaats, geen spreekopdrachten enz.
42.327 Tijdens 2021 werd de communicatiestrategie verbeterd en werden er nieuwe aanwervingen
van medewerkers gedaan. Er is in 2021 vnl geconcentreerd op de communicatie van de
toptentoonstellingen. Nu een nieuwe strategie is uitgewerkt en het team is versterkt, zal
ook het voorziene budget voor de reguliere werking rond communicatie vanaf 2022
efficiënt en effectief kunnen worden aangewend.
536 De voortrekkersrol binnen participatie is in 2021 geëvalueerd en in de ontwikkeling van de
nieuwe strategie in 2021 op hold gezet. In de nieuwe strategie zal participatie op een
kwalitatieve wijze geïntegreerd worden in de brede publiekswerking van het museum en
zullen daarvoor de voorziene budgetten vanaf 2022 efficiënt worden aangewend.

544.234

482.122 Het deel van 2021 voor de tentoonstelling KvdR kon met minder budget omdat de
scenografiekosten lager konden gehouden worden, er geen onderzoeksopdrachten door
derden meer nodig waren en er geen geleide bezoeken mochten plaatsvinden o.v. corona
(wat de vergoedingen voor gidsen en de productie van bezoeken op maat deed wegvallen).

HvB Beeldende kunst AC 000079

99.802

82.501 Door de verplichte sluiting door de coronacrisis in 2020 werd er beslist om twee lopende
tentoonstellingen uit 2020 langer te laten lopen in 2021, waardoor het totale budget lager
komt te liggen.

BIB MJP005285 Programmering honoraria en erelonen

47.180

23.640 Door corona minder programmeringen. Budget gebruikt voor KNM + extra
communicatie/signalisatie in het gebouw

BIB MJP005947 Aankoop klein niet afschrijfbaar materiaal
publiekswerking
BIB MJP005283 aankoop collectie
BIB MJP005294 Drank en catering activiteiten

0

191.979
3.051

12.815 Jaarlijkse IKA vanuit budget programmering. Gezien corona en minder activiteiten meer
ingezet op materialen voor activiteiten van jeugdbib (jeugdboekenmaand & Vlieg) ipv
programmering
176.550 Jaarlijks wordt een deel van budget collectie overgezet naar kosten IT voor factuur
Cultuurconnect voor digitale werking (website, catalogus, leestipper, …)
16.943 raming niet begroot; werd opgenomen in MJP5, inclusief inkomsten

INKOMSTEN EXPLOITATIE
ALG MJP000019 tem 0023 zaalgebruik

66.832

21.609 door corona minder zaalgebruik

ALG MJP000025 derdebetalersvergoeding

80.000

45.067 door corona minder zaalgebruik

179.980

42.760 door corona minder zaalgebruik

ALG MJP000026 tem 0027,0799 opbrnegsten foyers, drank,
catering
ALG MJP007503 overige werkingssubsidies
ALG MJP007964 prijssubsidies Stad
CCM AC000080 Mechelen realiseert een divers kunst en
cultuuraanbod
CCM AC000081 Mechelen stimuleert de kunst- en
cultuurparticipatie
CCM AC0000079 Mechelen zet in op actuele beeldende
kunstenbeleid
HvB MJP000065 Inkomsten regulier vaste opstelling

320.000
3.868.055
416.038
26.130
53.952
121.831

0 geen extra corona-subsidie Stad nodig naast prijssubsidies
4.106.633 opvang effect corona (zie ook hoger: geen extra werkingssubsidies)
224.626 door corona zijn niet alle voorstellingen kunnen doorgaan / annulatie van voorstellingen
4.623 door corona zijn nauwelijks schoolvoorstellingen kunnen doorgaan
74.384 zowel stijging in kosten als in ontvangsten door grote tentoonstelling Al Gal
87.814 minder inkomsten door beperkingen in capaciteit door corona crisis

BIB MJP005281 BIB: inkomsten ter beschikkingstellen zalen

40.000

13.483 zeer weinig verhuringen door corona, zeker binnen modaliteit C verhuur

BIB MJP005280 BIB: inkomsten uitlenen

54.000

BIB MJP005279 BIB: inkomsten lidgelden

78.000

16.053 Uitleencijfers momenteel op 80% van het normale, ondanks minder aantal
lidmaatschappen. Duidelijke daling in aantal dvd's en cd's (waar leengeld gevraagd wordt)
tegenover de werking in de Moensstraat. Aanbod zal de komende jaren geevalueerd
worden.
44.048 ledenaantal na verhuis geraamd op 16 000; december 2021 in totaal 13 650 geldige
lidmaatschappen

BIB MJP008249 BIB: Boetes-schadevergoedingen-procedure
deurwaarder

0

24.182
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INVESTERINGEN UITGAVEN
ALG MJP007955 AED-toestellen

28.436

CCM MJP000437 aankoop en vervangen technisch en
audiovisueel materiaal
CCM MJP000442 SB aankoop en vervangen technisch en
audiovisueel materiaal
CCM MJP000443 SB schilderwerken

30.000

37.095 aankoop lichtmateriaal

30.000

14.452 lichtorgel - geen andere materiaal wegens minder nood door corona

CCM MJP000444 SB armaturen + gordijnen
CCM MJP005666 elektriciteit en verlichting auditorium

67.264
100.000
8.000

CCM MJP007688 Aanpassingswerken verlichting
(Minderbroederskerk)
HvB MJP000454 depot aankoop toestellen

18.370

HvB MJP005843 user driven platform

27.672

HvB MJP000455 ontwikkeling user driven platform

20.223

HvB MJP000466 aankoop meubilair

44.468

0

HvB MJP000467 werken daken en schrijnwerkerij

164.800

HvB MJP008506 't Schipke restauratie

100.000

0 geboekt op IV van diensten zelf

0 schilderwerken niet uitgevoerd wegens corona
68.182 niet alle gordijnen uitgevoerd in afwachten schilderwerken
0 on hold ivm verbouwing cultuursite
24.686 licht in kerk was defect en werd vervangen door energiezuinig ledlicht
0 De bouwwerken aan Depot Rato zijn in 2021 aan de gang en zullen eindigen in 2022.
Daarom heeft de inrichting nog niet kunnen plaatsvinden. Het budget wordt overgedragen
2022.
10.166 naar
project
is vertraagd gestart, maar zal opgeleverd worden najaar 2022
0 De nieuwe artistiek - inhoudelijke strategie van het museum impliceert een nieuwe
programmalijn rond het digitale museum. De planning hiervoor startte in 2021, maar kon
dus nog niet in uitvoering zijn. Ook speelde onderbezetting en personeelswisselingen een
rol.
21.856 De professionalisering van zaalverhuur is ingebed in de nieuwe strategie van het museum.
Daardoor moet ook een compacte bureau ruimte op zolder worden voorzien. De strategie
is in 2021 ontwikkeld, waardoor de uitvoering nog niet plaats kon vinden.
30.517 De aanbesteding voor de renovatie van de dak - en schrijnwerken gebeurde in 2021. De
uitvoering start in 2022.
0 De aanbesteding voor de renovatie 't Schipke gebeurde in 2021. De uitvoering start in 2022.
Het budget dat voorzien was in 2021 hiervoor, moet worden overgedragen naar 2022.

HvB MJP005483 werken HvB fase 2

54.931

1.751 Dit budget was bestemd voor het afronden van het dossier i.k.v. dadingsovereenkomst die
er gesloten werd met de aannemer. We verwachten nog facturen voor het herstel van de
gallerij boven de inkomhal en moeten een restauratie doorvoeren op de beschadigde
muurschilderingen o.v. het lek aan de gallerij.

BIB MJP005302 meubelen, rekken, karretjes

30.503

9.741 Uitgave voorzien in 2022 (bijkomend meubel sprinter, mobiele catering vergaderzalen,
toontafel, aanpassing meubel strips)

BIB MJP005881 bijkomende investeringen in uitrusting
gebouw Het Predikherenklooster

50.563

BIB MJP007943 BIB - aanpassingen naar aanleiding van
toegankelijkheid gebouw

10.000

26.541 Budget voor aanpassingen aansluitingen KWO + nodige aanpassingen in het GBS.
Aanpassing zaal Rushdie nog te realiseren.
1.028 installatie automatische voordeur in 2022 gerealiseerd

INVESTERINGEN INKOMSTEN
HvB AC00093 inkomsten fondsenwerving

188.000

19.152 minder inkomsten door fondsenwerving door coronacrisis en een deel van de
restauratiepremie voor de renovatiewerken en 't Schipke die in 2022 zullen uitbetaald
worden ipv 2021

Beslissing over het resultaat
De vergadering beslist een dividend van 368.000 euro aan de Stad uit te keren. De over
te dragen winst stijgt dan met 30.865 euro, waardoor de overgedragen winst op 148.314
euro komt.
Vaststellingen – advies en goedkeuring
De vergadering stelt de jaarrekening 2021 van AGB MAC volgens de beheers- en
beleidscyclus (BBC) vast en legt ze voor advies aan de gemeenteraad voor.
De vergadering stelt de jaarrekening 2021 van AGB MAC volgens de
vennootschapswetgeving vast en legt ze ter goedkeuring aan de gemeenteraad voor.
De vergadering stelt aan de gemeenteraad voor dat AGB MAC voor het inkomstenjaar
2021 een dividend uitkeert van 368.000 euro aan de stad Mechelen.

Voor verslag,
De voorzitter,

Björn Siffer
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