Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht
ANBI Algemeen
1

Algemene gegevens instelling
Naam
Nummer Kamer van
Koophandel

Stichting Stadsschouwburg en Philharmonie Haarlem
3 4 0 4 2 8 0 0

Contactgegevens. Vul minimaal 1 van de velden Adres, Telefoonnummer of E-mailadres in.
Adres
Telefoonnummer

Lange Begijnestraat 11, 2011 HH Haarlem
0 2 3 5 1 2 1 2 1 2

E-mailadres

info@theater-haarlem.nl

Website (*)

www.theater-haarlem.nl

RSIN (**)
Actief in sector (*)

0 0 1 0 2 0 8 9 4

Kunst en cultuur - Podiumkunsten
- Secundaire sector (indien van toepassing) - Secundaire sector (indien van toepassing) -

In welke landen is
uw instelling actief? (*)

Nederland

Aantal medewerkers (*)

4 3

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Aantal vrijwilligers (*)

1 5

Vrijwilligers die zich regelmatig (meer dan 3 keer per jaar) inzetten voor uw instelling.

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Algemeen bestuurslid

De heer E.A. van Balken

Algemeen bestuurslid

Mevrouw Y.M.C. van Popta

Overige informatie
bestuur (*)

Beide directieleden vormen gezamenlijk de Raad van Bestuur volgens de statuten van
de stichting.

IB 110 - 1Z*2FOL 

Doelgroepen (*)
(meerdere opties mogelijk)

(*) Optioneel veld, niet verplicht

Algemeen publiek
Alleenstaande ouders
Analfabeten
Chronisch zieken
Dak- en thuislozen
Dieren
Gedetineerden
Gelovigen
Gemeenschappen
Jongeren

Kinderen
Lhbtqi+
Mensen met een beperking
Milieu
Minderheden
Minima
Natuurgebieden
Oceanen en zeeën
Ouderen
Patiënten

Slachtoffers van geweld
Slachtoffers van natuurrampen
Slachtoffers van oorlog
Slachtoffers van seksueel misbruik
Studenten
Verslaafden
Vluchtelingen
Vrouwen en meisjes
Werklozen
Wildlife
Overig

(**) Buiten Nederland gevestigde instellingen moeten het RSIN-nummer verplicht invullen
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Algemeen (vervolg)
Doelstelling
Statutaire doelstelling
van de instelling.
Wat wil de instelling
bereiken?

De Stichting heeft ten doel:
1. (binnen door gemeente Haarlem en de Stichting vast te stellen kaders) de
instandhouding en de culturele en zakelijke exploitatie van de Stadsschouwburg en de
Philharmonie te Haarlem, welke gebouwen (op dit moment) aan de gemeente Haarlem
in eigendom behoren;
2. hete leveren van een substantiële bijdrage aan het culturele klimaat van Haarlem en
omstreken.
De stichting heeft geen winstoogmerk en kan slechts commerciële activiteiten
verrichten indien en voor zover de inkomsten daaruit (zijnde het saldo van de baten en
de lasten) binnen een redelijk termijn geheel of nagenoeg geheel ten goede komen
aan de hiervoor omschreven doelstelling.

Hoofdlijnen beleidsplan
Geef hier antwoord op onderstaande vragen of vul na de laatste vraag over het beleidsplan de url in naar het beleidsplan.
In dit beleidsplan moet minimaal antwoord gegeven worden op de in dit formulier gestelde vragen over het beleidsplan.

Welke werkzaamheden
verricht de instelling?
Wanneer worden
welke werkzaamheden
uitgevoerd? En hoe
dragen die bij aan het
realiseren van de
doelstelling?

De Stichting presenteert een divers aanbod van voorstellingen op het gebied van o.a.
toneel, dans, muziektheater en cabaret in de Stadsschouwburg en concerten van
klassiek tot populair in de Philharmonie. Hiermee benutten we de sterke positie van
deze cultuurgebouwen en verstevigen we onze culturele positie in (de regio) Haarlem.
Met dit aanbod binden wij onze bestaande Haarlemse bezoekers en stellen wij ons ten
doel om nieuwe, jongere bezoekers te interesseren. Voor het bereiken van deze
doelgroep zetten we online-kanalen en specifieke (educatie)projecten in.
Naast de culturele programmering bieden wij amateurgezelschappen en balletscholen
een podium om zich te presenteren.

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

De inkomsten van de Stichting komen voort uit:
- kaartverkoop van voorstellingen en evenementen die op de podia van de stichting
plaatsvinden;
- verhuuropbrengsten van culturele en commerciële evenementen die plaatsvinden in
de gebouwen van de stichting;
- subsidies en overige bijdragen van overheidswege;
- donaties en sponsoring.
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Algemeen (vervolg)
Op welke manier
en aan welke doelen
worden de verkregen
inkomsten besteed?
Als uw instelling vermogen
aanhoudt, vul dan in
waar en op welke manier
dit vermogen wordt
aangehouden (bijvoor
beeld spaarrekening,
beleggingen etc).

Url van het beleidsplan
Vul de link in waar het
beleidsplan te vinden is.

Zie beleidsplan via onderstaande link.

https://www.theater-haarlem.nl/cms_files/File/Bedrijfsplan_20222024_web.pdf

Open

Beloningsbeleid
Beloningsbeleid voor
het statutaire bestuur,
voor de leden van het
beleidsbepalend orgaan
en voor het personeel
(bijvoorbeeld CAO
of salarisregeling).

Het statutaire bestuur is bezoldigd conform de Richtlijn bezoldiging directeuren private
theaters en concertgebouwen van de WNP/VSCD, versie 28 mei 2018. De bezoldiging
valt ruim binnen de normen van de Wet Normering Topinkomens (WNT).
De CAO Nederlandse Podia en de daarin opgenomen salarisregeling is van toepassing
op het personeel.

Activiteitenverslag
Noem de activiteiten
die zijn uitgevoerd.
Of vul bij de volgende
vraag de url in naar het
activiteitenverslag, of de
url naar het jaarrekening
als daarin de activiteiten
van het betreffende
boekjaar duidelijk zijn
beschreven.

Het jaar 2021 begon zoals het jaar 2020 geëindigd was: met twee gesloten podia
vanwege de coronapandemie. Helaas was deze start de voorbode van een jaar vol
onzekerheden van open mogen, weer dicht gaan, open op anderhalve meter, met
coronatoegangsbewijs en toch weer dicht.

Url van het activiteiten
verslag. Vul de link in waar het
activiteitenverslag te vinden is.

De organisatie werd afgelopen jaar tot het uiterste uitgedaagd om het hoofd te bieden
aan deze grillige gang van zaken en om in de periodes dat dit toegestaan was artiesten
en bezoekers op een verantwoorde en veilige manier te kunnen ontvangen.
Het verslagjaar is ook benut om samen met de hele organisatie en andere
stakeholders het bedrijfsplan 2022-2024 te formuleren. Een plan waarin het bestuur
heldere speerpunten en doelstellingen formuleert om de positie van de Philharmonie
en van de Stadsschouwburg in het culturele leven van Haarlem en omstreken verder te
versterken. Voor de realisatie van deze ambities is een financieel gezonde
uitgangspositie nodig is.

Open
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Balans

3 1 – 1 2 – 2 0 2 1 Vul de balansdatum in. Als u daarna verdergaat verschijnen automatisch de jaartallen boven de kolommen.

Balansdatum

Activa

31-12-2021

31-12-2020 (*)

Immateriële vaste activa

€

Materiële vaste activa

€

Financiële vaste activa

€
€

€
€

1.545.804

1.674.664

€

+

€

1.545.804

Voorraden

€

7.043

€

9.887

Vorderingen &
overlopende activa

€

1.757.016

€

1.135.207

Effecten

€

Liquide middelen

€

+
1.674.664

€
3.277.063

€

+
€

2.496.824

+
€

5.041.122

Totaal

Toelichting
Geef hier een
toelichting bij de
balans of vul de url
naar de jaarrekening
in als hier een
toelichting in is
opgenomen.

6.586.926

31-12-2021

Continuïteitsreserve

€

Bestemmingsreserve

€

1.744.565

€

1.015.841

Herwaarderings
reserve

€

273.556

€

273.556

Overige reserves

€

168.414

€

154.424

31-12-2020 (*)

€

+
2.186.535

€

1.443.821

Bestemmingsfondsen

€

108.525

€

114.648

Voorzieningen

€

1.666.252

€

1.503.445

Langlopende schulden

€

275.000

€

300.000

Kortlopende schulden

€

2.350.614

€

1.954.668

Totaal

€

6.586.926

€

5.316.582

+
€

+

€

3.641.918

+
€

Passiva

5.316.582

Zie onderstaande url voor toelichting bij de balans per ultimo 2021.

+

+
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Staat van baten en lasten

Baten

2021

2020 (*)

Baten als tegenprestatie voor levering van producten
en/of diensten (omzet)

€

1.109.201

€

1.558.709

Subsidies van overheden

€

7.508.579

€

7.349.464

Subsidies van andere instellingen zonder winststreven

€

Overige subsidies

€

Baten van subsidies

€

7.508.579

€

7.349.464

Baten sponsorbijdragen

€

71.000

€

64.500

Giften en donaties van particulieren

€

432.300

€

360.599

Nalatenschappen

€

€

Bijdragen van loterijinstellingen

€

€

Overige giften

€

Giften

€

Financiële baten

€

Overige baten

€

€

+

+

€

€
€

432.300

+

+
360.599

€
€

-7.002

17.101

+

+

€

9.114.078

€

9.350.373

Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)

€

791.265

€

986.136

Verstrekte subsidies & giften

€

€

Aankopen en verwervingen

€

€

Communicatiekosten

€

240.308

€

255.202

Personeelskosten

€

2.565.381

€

3.075.497

Huisvestingskosten

€

4.616.662

€

3.975.672

Afschrijvingen

€

143.745

€

156.237

Financiële lasten

€

14.004

€

11.201

Overige lasten

€

Som van de lasten

€

8.371.365

€

8.459.945

Saldo van baten en lasten

€

742.713

€

890.428

Som van de baten

Lasten

+

€

+
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Staat van baten en lasten (vervolg)
Toelichting
Geef hier een toelichting
bij de staat van baten en
lasten of vul de url naar
de jaarrekening in als hier
een toelichting in is
opgenomen.

Url van de jaarrekening
Vul de link in naar de
jaarrekening als u deze
ook hebt gepubliceerd.

Zie onderstaande url voor toelichting bij de staat van baten en lasten.

https://www.theater-haarlem.nl/cms_files/File/Jaarverslag2021_w
eb.pdf

Open

