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Philharmonie Haarlem 
 

 

Inleiding 
De Stichting Partners van de Stichting Stadsschouwburg en Philharmonie Haarlem (hierna: de Stichting) is 
op 29 april 2019 opgericht en heeft als doel het ondersteunen van en het verlenen van diensten aan de 
Stichting Stadsschouwburg en Philharmonie Haarlem (hierna: SSPH) en het verrichten van al wat hiermee 
verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.  

Het vermogen van de Stichting kan aangewend worden voor ondersteuning van de SSPH ten behoeve van 
bijzondere projecten of bestedingen die de eigen reguliere bestedingsruimte van de Stichting 
Stadsschouwburg en Philharmonie Haarlem te boven gaan. 

De stichting heeft geen winstoogmerk. De stichting heeft de culturele anbistatus. 

Organisatie 
Het bestuur van de Stichting bestaat uit ten minste drie leden, waarvan één lid op voordracht van SSPH 
wordt benoemd. De bestuurders zetten zich onbezoldigd in. Werkelijke onkosten worden in redelijkheid 
vergoed. Bestuurders worden benoemd voor een periode van maximaal vier jaar en treden af volgens een 
door het bestuur vast te stellen rooster. Een volgens het rooster aftredende bestuurder is éénmaal 
aansluitend herbenoembaar voor een termijn van vier jaar.  
Er zijn geen medewerkers in dienst van de stichting. De penningmeester beheert en heeft toegang tot de 
bankrekening van de Stichting. Voor het voeren van de (financiële) administratie maakt de Stichting 
gebruik van de diensten van de administratieve afdeling van  SSPH. In een beknopt Service Level 
Agreement zijn de aard en de omvang van de werkzaamheden die SSPH voor de Stichting verricht 
vastgelegd. 

Het bestuur vergadert ten minste één maal per kalenderjaar, waarbij tevens de zakelijk directeur en het 
hoofd financiën van SSPH aansluiten.  

De Stichting past de Code Cultural Governance zoveel als mogelijk en relevant toe. 

Financieel beleid 
Het beleid is er op gericht vermogen te verwerven en te beheren dat ter beschikking gesteld kan worden 
aan SSPH. 
De geldmiddelen van de Stichting (kunnen) bestaan uit: 

- Bijdragen van natuurlijke en/of rechtspersonen die de stichting willen ondersteunen; 
- Subsidiegelden en/of bijdragen van (particuliere) fondsen; 
- Bijdragen van begunstigers, erfstellingen, legaten en schenkingen 
- Alle overige baten. 



 
 

SSPH heeft de gelegenheid om aanvragen voor ondersteuning te doen binnen de kaders van het 
bestedingsplan en de statuten van deze stichting. Indien van toepassing wordt jaarlijks een 
verantwoording gevraagd aan SSPH aangaande de besteding van de hen ter beschikking gestelde gelden 
in het voorgaande jaar. 

Het beheerde vermogen kan bestaan uit gelden en beleggingen. Inkomsten of vermogen worden slechts 
gebruikt voor de statutaire doelen. Er wordt – voor zover aan de orde - een conservatief bestedingsbeleid 
gehanteerd, dat gericht is op vermogensbehoud. 

Bestedingsplan 2021 
In het komende jaar zal de Stichting zich met name richten op het (verwerven en) beheren van bijdragen 
van natuurlijke en/of rechtspersonen die de Stichting en daarmee SSPH willen ondersteunen. 

Als gevolg van de corona pandemie staat de SSPH voor een aantal zware opgaven. Door 
afstandsmaatregelen in de culturele sector is de capaciteit van beide zalen fors teruggebracht, en ook de 
omzet uit de zakelijke markt staat onder grote druk. Er resten daardoor weinig tot geen middelen voor 
innovatie en bijzondere projecten, die juist zo van belang zijn om het kloppend hart van de cultuur in 
Haarlem te blijven. De Stichting volgt  de ontwikkelingen bij SSPH en de daaruit voortvloeiende initiatieven 
nauwgezet. Op aanvraag van SSPH kan de stichting overgaan tot het leveren van een financiële bijdrage 
om, juist in deze ongekend moeilijke tijden, bijzondere initiatieven of noodzakelijke geoormerkte 
investeringen mogelijk te maken. 

Bestuursleden: 
Voorzitter: de heer Enno Osinga 
Secretaris: mevrouw Garance Reus-Deelder 
Penningmeester: mevrouw Monica Versteegh 
 
RSIN/fiscaal nummer: 859998216 
 
Contactgegevens: 
Stichting Partners van de Stichting Stadsschouwburg en Philharmonie Haarlem 
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