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VVERSLAG RAAD VAN TOEZICHT  
 

Algemeen 
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.  

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.  
Het resultaat over het boekjaar was zonder steun vanuit de rijksoverheid opnieuw ver in de rode cijfers 
geëindigd, maar dankzij bijdragen van de NOW en TVL-regelingen kan het boekjaar met een positief 
resultaat worden afgesloten. Vanuit deze ontvangen steunmaatregelen heeft de organisatie kunnen 
bouwen aan een beter weerstandvermogen en middels de vorming van bestemmingsreserves kan het zich 
voorbereiden op de toekomst en het realiseren van de doelstellingen uit het bedrijfsplan. 
De mate van herstel zal daarbij vooral bepaald worden door het tempo waarin het publiek het vertrouwen 
weer terugvindt om weer naar voorstellingen en concerten te gaan en in volle zalen te zitten. Ook het 
aanbod van spelers en de belangstelling vanuit de zakelijke markt zijn daarbij belangrijke componenten. 
De algemene economische omstandigheden tenslotte spelen hierbij uiteraard ook een rol.    

 
Governance 
Stichting Stadsschouwburg & Philharmonie Haarlem werkt met het Raad van Toezicht model. De Raad van 
Toezicht past de principes en aanbevelingen van de Governance Code Cultuur 2019 toe. Het toepassen 
van de principes uit de Code wordt jaarlijks geëvalueerd. In het Reglement RvT is vastgelegd wat de 
bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de Raad van Toezicht zijn, de taakverdeling tussen Raad van 
Toezicht en bestuurders en hoe de samenstelling en selectie van de leden tot stand komt. De organisatie 
realiseert haar maatschappelijke doelstelling middels het voeren van een professioneel bestuur en 
toezicht, waarbij zowel binnen als buiten de organisatie ruimte geboden wordt voor betrokkenheid van 
belanghebbenden. De Raad van Toezicht voert zijn toezichthoudende, adviserende en werkgeversrol op 
een professionele en onafhankelijke wijze uit. De raad benoemt de externe accountant, houdt 
functioneringsgesprekken met de bestuurders en voert jaarlijks een zelfevaluatie uit. 
De samenstelling van de Raad weerspiegelt de verschillende aspecten van de organisatie. Bij vacatures 
wordt geworven op basis van opgestelde profielen; daarbij wordt gestreefd naar een evenwichtige en 
diverse samenstelling en wordt er aandacht besteed aan de onafhankelijkheid van de kandidaten om 
mogelijke belangenverstrengeling en/of tegenstrijdige belangen te vermijden. Er is een duidelijke verdeling 
in taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden tussen bestuurders en toezichthouders. Het bestuur 
legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht en voorziet de Raad periodiek van alle relevante  
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informatie. De bestuurders zijn verantwoordelijk voor de algemene en dagelijkse leiding van de organisatie, 
gericht op het behalen van de doelstelling van de organisatie. Binnen het bestuur zijn de 
aandachtsgebieden evenwichtig verdeeld en is de werkwijze vastgelegd in het directiereglement. 
Leden van de Raad van Toezicht kunnen voor  maximaal twee termijnen van vier jaar benoemd worden. 
 
Gedurende het verslagjaar bestond de  Raad van Toezicht uit:  

 

achternaam voornaam m/v geb.jaar functie 
datum 

aantreden 
datum 

aftreden 
termijn 

Barneveld, van Peter m 1952 voorzitter RvT 16-05-2017 16-05-2025 2e termijn 

Emondts Matti m 1953 Lid RvT  25-09-2013 25-09-2021 2e termijn 

Keulen, van Anja v 1975 Lid RvT 26-02-2019 26-02-2023 1e termijn 

Verstegen Roderick m 1981 Lid RvT 1-01-2020 1-01-2024 1e termijn 

Ariesen-Bakker Kirsten v 1992 Lid RvT, vz auditcie 1-10-2020 1-10-2024 1e termijn 

Loef, van Frans m 1961 Lid RvT 1-09-2021 1-09-2025 1e termijn 
 
Matti Emondts nam na twee termijnen van vier jaar eind september afscheid. De Raad van Toezicht is hem 
zeer veel dank verschuldigd voor zijn professionele inbreng op gebied van ondernemerschap en zijn grote 
betrokkenheid bij de organisatie. Frans van Loef is hem per 1 september opgevolgd. 
 
De Raad van Toezicht kwam gedurende het jaar tweemaal regulier bij elkaar maar was verder nauw 
betrokken bij de ontwikkelingen rondom de coronapandemie en liet zich tussentijds verschillende malen 
door de directie informeren. In een separate sessie werd in juni stil gestaan bij de visie en strategie voor 
de komende jaren leidend voor het bedrijfsplan 2022-2024. 
De functioneringsgesprekken met de twee bestuurders werden door de remuneratiecommissie, gevormd 
door Peter van Barneveld en Matti Emondts, in de zomer van 2021 gevoerd.  
De auditcommissie, wordt gevormd door Kirsten Ariesen-Bakker (voorzitter auditcommissie) en Matti 
Emondts samen met de zakelijk directeur en hoofd financiën. Gedurende het jaar werd Matti Emondts in 
deze commissie opgevolgd door Frans van Loef. De commissie kwam in het verslagjaar vier keer in een 
reguliere vergadering bijeen, waarvan één vergadering in aanwezigheid van de accountant. De 
programmeringscommissie, gevormd door Peter van Barneveld en Anja van Keulen en de algemeen 
directeur, kwam in 2021 niet bijeen.   
Roderick Verstegen en Frans van Loef woonden een vergadering met Ondernemingsraad en directie bij. 

BBestuur 
De directie/bestuur was in 2021 in handen van Edwin van Balken (algemeen directeur) en Yvonne van 
Popta (zakelijk directeur).  
De portefeuilles zijn verdeeld tussen de algemeen directeur (programma & educatie, horeca & events en 
marketing & verkoop) en de zakelijk directeur (financiën & control, personeel & organisatie, techniek & 
gebouwen, relaties & sponsoren en directiesecretariaat). Er is sprake van eenheid van bestuur. Een 
verslag van de directiewerkzaamheden is te vinden in het bestuursverslag. 
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BESTUURSVERSLAG 
 
 
Inleiding 
Op 1 januari werd het jaar geopend met het Nieuwjaarsconcert van het TenToon Ensemble. Op zich geen 
verrassing, want dat is een traditie van vele jaren. Wat wel anders was dan alle voorgaande jaren, was 
het feit dat zij dit concert speelden voor een lege zaal. Vanwege de coronapandemie was het niet 
toegestaan om publiek te ontvangen. Om het publiek toch te bereiken en mee te nemen werd het 
concert live uitgezonden via NH Nieuws. 
Het duurde vervolgens tot het weekend van 16 – 18 april voordat er ‘op anderhalve meter’ en na het 
overleggen van een bewijs van het platform ‘Testen voor Toegang’ weer bezoekers ontvangen konden 
worden. De daaropvolgende maanden bleven de zalen op een enkele voorstelling of concert na 
grotendeels leeg.  
 
Na de introductie van het coronatoegangsbewijs konden we onze deuren na de zomer weer openen, maar 
nadat we de stijgende lijn hadden ingezet in de maanden september en oktober gingen de deuren op zondag 
28 november min of meer opnieuw op slot. De maatregelen vanuit de overheid gaven een beperking op de 
openingstijden van theaters waardoor het niet toegestaan was na 17.00 uur open te zijn. Daarnaast werd 
ook de capaciteit teruggedraaid naar een bezetting op 1,5 meter. Deze aanpassingen noodzaakten ons om 
alle voorstellingen – nadat er medio december ook nog een totale lockdown werd afgekondigd - tot het eind 
van het jaar te annuleren. Met pijn in het hart moesten we samen met de Ashton Brothers de geplande 
kerstproductie, Paleis der Wonderen annuleren. Met hen, maar ook met andere musici hebben we afspraken 
gemaakt en hen een schadevergoeding betaald, zodat zij toch nog iets van hun gederfde inkomsten veilig 
konden stellen. 
 
Onze bedrijfsvoering is heel 2021 grotendeels bepaald door de overheidsmaatregelen in het kader van het 
beteugelen van de pandemie. De wisselende openstellingen in combinatie met de onvoorspelbaarheid welke 
beperkingen we wanneer moesten hanteren heeft een groot beroep gedaan op de wendbaarheid van onze 
organisatie. Het is in die zin voor onze organisatie een leercurve geweest om onze routines tegen het licht te 
moeten houden maar ook een bevestiging van de koers die we al hanteerden. 

Eind oktober zag het bedrijfsplan 2022-2024 het licht waarin de ambities voor de komende jaren zijn 
verwoord. Ambities om iedereen welkom te heten in onze prachtige gebouwen en mensen samen theater en 
muziek te laten beleven.  

Programmering 
We hebben in 2021 94 voorstellingen en concerten gepresenteerd waarbij wij er in onze begroting 240 
hadden gepland. Uiteindelijk zijn er 85 voorstellingen en concerten geannuleerd vanwege 
coronamaatregelen.  In totaal hebben we slechts 43.000 bezoekers (pre-corona in 2019: 202.000 
bezoekers) kunnen begroeten voor culturele voorstellingen, schoolvoorstellingen en kleine zakelijke 
activiteiten.  
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Tot aan de zomer hebben we heel weinig kunnen programmeren voor publiek maar hebben onze deuren wel 
open gehouden voor artiesten, musici en gezelschappen. Voor livestream-concerten, cd- of televisie-
opnames tot het faciliteren van talloze repetities van gezelschappen en artiesten en andere losse 
initiatieven. Zo hebben we onze band met bespelers kunnen verstevigen en de kwetsbare onderdelen van 
de sector c.q. de keten kunnen ondersteunen.  
Ondanks de stevige terugval in publieke programmering hebben we geprobeerd ons kwaliteitsimago per 
gebouw te bestendigen en ook nieuw gekozen, specifieke accenten te benadrukken. 
 
In de Stadsschouwburg – het podium voor theater en dans – hebben we het aandeel van ‘dans’ stevig in het 
aanbod geprogrammeerd met jubelende publieksreacties op voorstellingen van o.a. Introdans, Scapino, het 
NDT en van Igone de Jong. Onze wens om het aandeel ‘muziektheater’ te vergroten is deels gelukt met 
Orkater en de verpletterende voorstellig ‘Trojan Wars’ van HNT waar ook ca. 250 jongeren bij aanwezig 
waren en metr producties als ANDER HOOFD. Onze eigen muzikale komedie KENAU XL op het voorplein was 
een groot succes met 13 uitverkochte voorstellingen. Cabaret was met een aantal grote namen uitstekend 
vertegenwoordigd; Veldhuis & Kemper, Daniel Arends, Dolf Jansen, Sanne Wallis de Vries, Rayen Panday en 
Roué Verveer. Voor zover het haalbaar was, is ook toneel aan bod gekomen met o.a. ‘Het wonderbaarlijke 
voorval met de hond in de nacht’ en ‘In het oog van de storm’. Producties met een maatschappelijke 
betekenis én toegankelijk voor een breed publiek. Ook de jeugd hebben we goed weten te bedienen met o.a. 
Juf Roos en Dolfje Weerwolfje. Nog meer jeugd is op bezoek geweest met aantal einduitvoeringen van 
dansscholen en groep 8-musicals.  

In de Philharmonie klonk muziek. In onze kleine zaal – misschien wel de ‘mooiste kamer voor muziek’ in 
Nederland ! – wisten o.a. Hannes Minnaar, het Alma Quartet en Nina Gevatze ons publiek weer te ontroeren. 
Onze trouwe partners als NBE, NedPho/NKO en Holland Baroque hebben zich kunnen presenteren en de 
Carmina Burana kon nog net voor de sluiting eind november twee 100% uitverkochte concerten geven. 
Onze beoogde uitbreiding binnen het populaire genre is binnen de mogelijkheden goed gelukt: Glen Faria, 
Janne Schra, Flip Noorman, Laura Jansen, Joost Spijkers en ook de onvolprezen Dolly Dots hebben nieuw 
publiek in de Philharmonie weten te brengen. Tevens hebben we in samenwerking met het Patronaat de 1e 
editie van het festival ‘Alles is Nu’ gepresenteerd met zeer eigentijdse popartiesten als S10 en Diggy Dex. 
Ook muziektalenten kregen een kans om zich te presenteren bij ons in de foyer. Een editie die zeker een 
vervolg zal krijgen in 2022! 

Ons speerpunt ‘Educatie’ heeft in 2021 een voortvarende invulling gekregen. Het Theaterzomerkamp in 
Schalkwijk gedurende zes vakantieweken was een groot succes. In samenwerking met de 
Wereldmuziekschool en met de actueurs van onze productie KENAU XL hebben we honderden kinderen met 
theater laten kennismaken. Ook onze nieuwe rondleidingen in de Stadsschouwburg voor de groepen 5 en 6 
van de basisschool leveren heel enthousiaste reacties op. Wekelijks rennen opgewonden kinderen door de 
zaal om te leren wat theater nou precies inhoudt en om zelf theater te maken op ons grote toneel. Uiteraard 
naast de paar schoolvoorstellingen binnen de reguliere programmering die gelukkig wel door konden gaan. 
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Financiën  
Met de ervaring van 2020 achter de rug ging het jaar 2021 van start op basis van een begroting die een 
tekort liet zien van € 453.000. Daarbij werd rekening gehouden met 240 voorstellingen met een 
gemiddelde zaalbezetting van 27,5% en 20 zakelijke evenementen.  
Uiteindelijk werden er 94 voorstellingen gerealiseerd en slechts enkele zakelijke evenementen. 
 

 
 
In het verslagjaar hebben wij zeer beperkt eigen inkomsten kunnen genereren vanwege de mate waarin 
we onze deuren konden openstellen. Naast periodes van volledige sluiting waren er ook periodes waarin 
we op 1,5 meter slechts maximaal 118, 168 of 307 bezoekers konden ontvangen in onze verschillende 
zalen.  En zelfs met deze beperkte capaciteit waren de zalen in de meeste gevallen niet uitverkocht. 
 
De jaarrekening over 2021 eindigt op basis van de reguliere bedrijfsvoering op een verlies van € 445.000. 
 
In het verslagjaar 2021 hebben wij, naast de reguliere subsidies, ook een beroep kunnen doen op de 
generieke steunmaatregelen van de Rijksoverheid en gebruik gemaakt van de regelingen voor het 
doorbetalen van de salarissen (NOW) en een tegemoetkoming voor de vaste lasten (TVL). Met deze 
overheidssteun van circa € 1,2 miljoen komt het exploitatiesaldo over 2021 uit op € 743.000.  
Dit positieve resultaat is te danken aan de steunmaatregelen vanwege corona, naast onze doorlopende 
kostenbesparingen die we hebben ingezet in 2020. 
In de geest van deze steunmaatregelen zijn oproepkrachten gedurende de najaar lockdown doorbetaald  
en hebben wij kosten van gezelschappen en artiesten gecompenseerd bij niet-gespeelde-voorstellingen 
en schadevergoedingen betaald voor de gederfde inkomsten. Bezoekers hebben restitutie ontvangen 
wanneer een voorstelling niet door kon gaan, of konden hun kaarten teruggeven als zij zich nog niet 
comfortabel voelden om naar het theater te gaan. 
Zonder deze noodsteun was de organisatie diep in de rode cijfers geëindigd en was, mede omdat wij 
voor de uitbraak van corona al over een zeer laag vrij besteedbaar weerstandvermogen beschikten  
(€ 188.000), onze continuïteit in gevaar gekomen. 
Zonder de steun in 2020 en 2021 en de eigen bezuinigingen waren de exploitatieresultaten van deze 
jaren samen op een verlies van meer van -/- € 1.500.000 uit gekomen. 
 
De ontvangen steun is weliswaar ingeboekt en deels gebruikt in de jaren dat wij deze gelden ontvangen 
hebben, maar we zullen deze reserves nog hard nodig hebben in de komende jaren. Daarom is de balans 
en het exploitatieresulataat 2021 een tussenstand in een langere periode van crisis. Wij verwachten – 
zoals wij ook in onze meerjarenbegroting 2022 – 2024 hebben opgenomen – de komende jaren nog geen 

Realisatie Begroting
Aantal voorstellingen 94                  240                
Aantal bezoekers 30.356          52.275          

Entreegelden 573.955        1.096.817     
Kosten voorstellingen 694.777        1.076.428     
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sluitende exploitatie te kunnen realiseren. Het jaar 2022 is wat dat betreft al slecht begonnen door de 
lockdown die duurde tot eind januari. Daarnaast blijft de publieke belangstelling nog ver achter bij 
normale jaren en vallen ook voorstellingen regelmatig uit door coronabesmettingen bij bespelers.  
 
Balanspositie 
Het balanstotaal is in 2021 flink gegroeid, van een balanstotaal van € 5,3 miljoen in 2020 naar € 6,6 
miljoen in 2021. Aan de activazijde heeft, zoals te zien in onderstaande grafiek, met name een stijging in 
de vlottende activa plaatsgevonden. Deze zijn in 2021 gestegen met € 1,4 miljoen (Liquide middelen & 
uitstaande vorderingen). 
 

 
 
De mutatie aan de passivazijde zit voornamelijk in het eigen vermogen. In onderstaande grafiek is dat 
goed te zien. Deze wordt nader toegelicht in de paragraaf over de bestemmingsreserve. De kortlopende 
schulden bestaan grotendeels uit € 1,1 miljoen vooruitontvangen recettes t.o.v. € 0,7 miljoen in 2020. De 
onderhoudsvoorzieningen zijn gedoteerd met € 160.000. 
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Investeringen 
In het verslagjaar zijn een aantal grote investeringen gedaan aan gebouwgebonden installaties. Vanuit het 
IP (investeringsplan) van de gemeente is in de Philharmonie het klimaatbeheeringssysteem vervangen. Door 
het vervangen van deze ruim 15 jaar oude installatie is niet alleen een slag geslagen in de verduurzaming  
(o.a. door beperking van het energieverbruik) maar wordt het ook makkelijker om het klimaat in de 
afzonderlijke zalen beter in te regelen en af te stemmen op de zaalbezetting. Tevens hebben we de 
geluidsinstallatie in de Kleine Zaal van de Philharmonie kunnen vervangen, met als resultaat een hogere 
kwaliteit van de weergave van het geluid en de mogelijkheid om een breder spectrum van muziek en spraak 
te presenteren in deze zaal. De vervanging van de armaturen, voor energiezuinigere varianten, en alle 
lichtbronnen werd ook in het verslagjaar gerealiseerd. 
 
Ratio’s 
Door de overheidssteun in 2020 en 2021 is onze solvabiliteit (verhouding eigen vermogen/ 
totaalvermogen) sterk verbeterd. Het eigen vermogen, bestaande uit het stichtingskapitaal, 
bestemmingsfonds en diverse (bestemmings-)reserves, was eind 2019 € 553.000. Ultimo 2021 is dit 
gestegen naar € 2,2 miljoen. De solvabiliteit is daarmee gestegen van 10% in 2019, naar 33% in 2021. Dit 
maakt ons als organisatie weerbaarder voor de toekomst. 
 

 
 
Ons inkomstenpatroon is in de Covid-19 jaren veranderd. Voor Covid bestond 46% van onze inkomsten uit 
eigen inkomsten. Dit percentage is in 2021 gedaald naar 18%. In onderstaande grafiek is de ratio eigen 
inkomsten/totale inkomsten duidelijk te zien.  Door de voortzetting van de subsidie en de ontvangen 
Covid-19 steun zijn wij deze periode doorgekomen. 
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Voorzieningen 
Van de Gemeente Haarlem ontvangen wij jaarlijks subsidie ten behoeve van de huur, het meerjarig 
onderhoud en de servicekosten voor de Philharmonie en de Stadsschouwburg. De hoogte van de 
subsidie voor onderhoud is gebaseerd op een 40-jarig onderhoudsplan dat een onderdeel is van de 
huurcontracten. De subsidie wordt gedoteerd aan de voorziening onderhoud, waaraan de uitgaven ten 
behoeve van het onderhoud worden onttrokken. In het verslagjaar was per saldo sprake van een dotatie 
aan de voorziening van circa € 160.000.  
 
(Bestemmings-)reserves 
In 2020 hebben wij met financiële steun vanuit het Fonds voor de Podiumkunsten en de gemeente 
Haarlem een Covid-19 bestemmingsreserve kunnen vormen van € 700.000.  Deze reserve is niet alleen 
bedoeld om de continuïteit van onze podia te waarborgen, maar ook en misschien nog wel meer om de 
makers, artiesten en zzp-ers te blijven ondersteunen, ook al waren wij genoodzaakt onze deuren 
gesloten te houden. In 2021 hebben wij hier gebruik van gemaakt door schadevergoedingen te betalen,  
financiële garanties af te geven aan artiesten en onze zalen beschikbaar te stellen voor cd-opnames, 
repetities of livestreaming van concerten. Daarnaast hebben we diverse basisscholen uit Haarlem en 
omstreken een plek geboden om hun eindmusicals op het podium van de Stadsschouwburg te tonen en 
middelbare scholen ruimte geboden de eindexamens af te kunnen nemen.  
Gedurende de weken van beperkte of gehele sluiting hebben wij ons personeel kunnen doorbetalen. Niet 
alleen ons vaste maar ook ons oproeppersoneel, zij zagen het aantal uren dat zij normaal werden 
ingehuurd grotendeels wegvallen. De Covid-19 reserve is hiermee gedaald naar € 500.000.  Wij  
verwachten dat het - ondanks het feit dat sinds eind januari 2022 de deuren van onze podia weer 
geopend zijn - nog geruime tijd zal duren voordat we weer op het niveau van 2019 zijn qua aantallen 
bezoekers en zakelijke activiteiten. Wij zullen, ook in de komende jaren, deze reserve nodig hebben om 
onze bedrijfsvoering te waarborgen. 
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Vanuit het exploitatiesaldo wordt een deel - in overeenstemming met daarover gemaakte afspraken met de 
gemeente - gedoteerd aan het bestemmingsfonds gemeente. Er wordt verder gebouwd aan een 
bestemmingsreserve ten behoeve van het 150-jarige jubileum van de Philharmonie in 2023 en om onze 
ambities zoals neergelegd in ons bedrijfsplan 2022-2024 te kunnen realiseren, reserveren we een bedrag 
van € 500.000. In dit plan ligt de focus op de korte termijn op herstel na Covid-19, maar vooral ook op de 
ontwikkeling van onze programma’s Theater en muziek bieden voor iedereen, publiek interesseren voor 
theater en muziek en bezoekers verwelkomen als gast in de komende jaren. Speciaal aandachtspunt in deze 
tijden is het oprukkende belang van cybersecurity, waarvoor wij een resevering van € 125.000 vormen om 
onze computers, netwerken en data te beschermen tegen schadelijke aanvallen. 

 
Personeel 
Na de uitbraak van corona in 2020 was de hoop dat in 2021 de weg terug ingezet zou kunnen worden en 
we gaandeweg weer op een hoger activiteitenniveau zouden komen. Achteraf bezien moeten we 
constateren dat het tegendeel waar is en dat 2021 zich vooral kenmerkte door grote onzekerheid van 
opeenvolgende maatregelen van sluiting, opening en opnieuw (gedeeltelijjke) sluiting. Het heeft veel 
flexibiliteit gevergd van onze medewerkers, die zich steeds moesten aanpassen aan de omstandigheden. 
De routine en de ervaring van de dagelijkse werkzaamheden bij het ontvangen van artiesten en publiek 
vervaagden. Bovendien zagen we ons ook geconfronteerd met een ongekende krapte op de 
arbeidsmarkt en was het niet eenvoudig om de in 2020 gekrompen formatie weer aan te vullen. Met 
name op gebied van horeca- en theatertechnisch personeel was het lastig om voldoende en goed 
gekwalificeerd personeel aan te trekken. We zijn dan ook trots dat dit wel gelukt is en wij op bijna alle 
afdelingen nieuwe collega’s hebben kunnen aantrekken. Het is goed om te merken dat wij binnen de 
eigen sector te boek staan als een interessante en aantrekkelijke werkgever.  
 
Het afgelopen jaar is ook gebruikt om de organisatiestructuur op onderdelen anders vorm te geven.  De 
belangrijkste uitgangspunten waren hierbij het vormen van een efficiënte en overzichtelijke 
organisatiestructuur waarbij de afzonderlijke teams hun eigen verantwoordelijkheden goed kunnen invullen, 
de hoofdprocessen gewaarborgd blijven en waarbij het aantal leidinggevenden in proportie is met de 
omvang van de organisatie. In samenspraak met de OR is een kwartiermaker aangezocht met als 
onderzoeksopdracht hoe de samenvoeging van de afdelingen horeca & hospitaly en sales & evenementen te 
realiseren. Hierbij waren alle medewerkers van beide afdelingen betrokken. Vanaf april 2022 zal de nieuw 
gevormde afdeling horeca & events van start gaan wat naar onze verwachting zal leiden tot een interne 
proces- en rendementsoptimalisatie en een verdere verhoging van de kwaliteit en hospitality. 
 
Het personeelsbestand per eind 2021 bestaat uit 38,9 fte verdeeld over 43 medewerkers. Daarnaast 
beschikten we over een pool van 49 horecamedewerkers en ondersteunden 15 vrijwilligers ons team bij 
de ontvangst van bezoekers. 
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Relaties en Sponsoren 
In het verslagjaar heeft de afdeling relaties & sponsoren niet stil gezeten. Ondanks het feit dat onze 
deuren geruime tijd dicht bleven hebben onze medewerkers contact gehouden met onze donateurs, 
bedrijvenkring en sponsoren. Via de informatie in ‘Achter de Schermen’ bleven onze partners op de 
hoogte. In het najaar werden specifieke activiteiten georganiseerd voor zowel de cultuurdragers – een 
speciaal koffieconcert door Hanneke Drenth – als een avond met Dominic Seldis voor de founders. 
Momenten waarop we konden laten zien wat er wel gebeurd was in het afgelopen jaar (o.a. op gebied 
van educatie) en wij onze donateurs konden bedanken voor het feit dat ze ons zijn blijven steunen. 
In totaal brachten 254 founders, 1361 cultuurdragers en 22 bedrijven uit de businessclub een bedrag van 
ruim € 300.000 in. Daarnaast steunden onze sponsoren ons o.a. met het festival ‘Alles is Nu’, de 
kunstbus waarmee we kinderen uit Haarlem naar de Stadsschouwburg vervoerden en de ruimte die we 
basisscholen konden bieden om hun eindmusicals te presenteren op een professioneel podium. 
 
Risico’s 
Ook in het verslagjaar was de invloed van de coronapandemie in alle geledingen van de organisatie 
merkbaar. De risico’s die hieruit voortvloeiden betroffen met name de bedrijfsvoering. De grilligheid 
waarmee de pandemie en de daaraan gekoppelde maatregelen zich ontwikkelden vroegen veel van de 
organisatie en haar personeel. Het was ‘hollen of stilstaan’ en los van de flexibiliteit die dat van de 
medewerkers vroeg, hadden we ook te maken met uitval van personeel door ziekte.  
De krapte op de arbeidsmarkt was een bijkomend aspect, waardoor het lastig was om op alle fronten 
nieuw personeel aan te trekken. Een risico waar we ook mee te maken hebben is de mate en de snelheid 
waarmee het publiek de weg naar de podia weer terugvindt. 
 

Vooruitblik naar 2022 e.v. 
In het najaar van 2021 zag ons bedrijfsplan 2022-2024 het licht. In dit plan zetten wij onze ambities en 
verwachtingen uiteen voor de komende jaren. We willen mensen verbinden door ze met elkaar 
podiumkunst te laten beleven en ze welkom te heten. 
Met onze kernwaarden – gastvrijheid, passie en samen - die richting geven aan ons doen en laten 
ontvangen wij alle Haarlemmers in onze gebouwen. De Philharmonie  en de Stadsschouwburg versterken 
hun eigen identiteit, de Philharmonie als een eigentijds muziekhuis voor iedereen en de 
Stadsschouwburg als hét podium voor theater en dans. Ook zullen we de gebouwen (letterlijk) verder 
openen en onze samenwerking met partners in de stad verder uitbreiden. 
We zitten vol met plannen, maar hebben vooralsnog ook te maken met de effecten die de 
coronapandemie heeft nagelaten. De verwachting is dat wij pas in 2024 weer op het aantal culturele 
bezoekers en zakelijke evenementen van voor de Covid-19 crisis zullen zitten.  
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Voor het jaar 2022 gingen wij uit van een begroting die een tekort liet zien van circa € 350.000, maar 
inmiddels houden we rekening houden met een nog groter verlies vanwege de eerder geschetste 
ontwikkelingen van om en nabij een € 0,5 miljoen.  
Ook na 2022 is de toekomst onzeker. Niet alleen vanwege de langdurige effecten die de coronapandemie 
heeft op het culturele veld, maar ook door andere externe omstandigheden waaronder de oplopende 
inflatie en kostenstijgingen die invloed hebben op de koopkracht en de daarmee samenhangende keuzes 
van burgers. Dit betekent bovendien dat ook onze kosten (o.a. energie) zullen stijgen. 
Op grond hiervan komen wij tot de volgende meerjarenbegroting (prijspeil 2021). 
 

2022 2023 2024 
BATEN 
Programma en Educatie 1.565.000 2.000.000 2.500.000 
Horeca en Verhuur 750.000 1.200.000 1.700.000 
Relaties en Sponsoren 368.000 375.000 385.000 
Overige inkomsten 382.412 500.000 625.000 

Exploitatiesubsidie  2.321.563 2.321.563 2.321.563 
Subsidie gebouwen *) 4.441.557 4.441.557 4.441.557 

Totaal baten 9.828.532 10.838.120 11.973.120 

LASTEN
Exploitatiekosten 2.864.532 3.449.000 3.993.500 
Personeelskosten 3.025.000 3.235.000 3.535.000 
Kosten gebouwen 4.441.557 4.441.557 4.441.557 

Totaal lasten 10.331.089 11.125.557 11.970.057 

Exploitatiesaldo -502.557 -287.437 3.063 
 

 
Door interne kostenbezuinigingen en de steun die wij afgelopen jaar en het jaar ervoor ontvingen van het 
Fonds voor de Podiumkunsten, de gemeente Haarlem en de Rijksoverheid hebben wij 
bestemmingsreserves kunnen vormen die ons in staat stellen om deze verwachte tekorten in de 
komende jaren op te vangen zonder in te boeten op onze ambities en plannen voor de toekomst. Wij 
zullen ons blijven richten op de groei van het activiteitenniveau in zowel de Philharmonie als de 
Stadsschouwburg om het publiek weer te voeden en  
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11. BALANS PER 31 DECEMBER 2021
(na resultaatbestemming)

REF. 331 december 2021 31 december 2020
€ €

VVaste activa
Materiële vaste activa 5.1.1 1.545.804                 1.674.664                 

VVlottende activa
Voorraden 5.2.1 7.043                        9.887                        

Vorderingen 5.2.2 1.757.016                  1.135.207                  

Liquide middelen 5.2.3 3.277.063                 2.496.824                 

6.586.926                5.316.582                 

EEigen vermogen en reserves 5.3 2.186.536                 1.443.821                  

EEgalisatierekening MVA 5.4 108.525                    114.648                     

VVoorzieningen 5.5 1.666.252                 1.503.445                 

LLanglopende schulden 5.6 275.000                   300.000                   

KKortlopende schulden 5.7 2.350.614                 1.954.668                 

6.586.926                5.316.582                 
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22. STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2021

REF.  rekening 2021 begroting 2021  rekening 2020
€ € €

BBaten
Entreegelden 6.1.1 573.955            1.096.817         1.003.023         
Zaalhuur 6.1.2 234.319            184.000           131.902            
Horeca verkopen 6.1.3 179.768            187.788            290.990           
Subsidiebaten 6.1.4 6.320.640        6.326.384        6.670.172         
Overige baten 6.1.5 1.805.395         544.859           1.254.286         

SSom der baten 9.114.078         8.339.848        9.350.373         

LLasten
Kosten programmering 6.2.1 694.777            1.076.428         882.405           
Marketing 6.2.2 240.308           240.000           255.202            
Kosten horeca 6.2.3 96.487              64.546              103.731             
Personeelskosten 6.2.4 2.565.381         2.633.301         3.075.497         
Afschrijvingen 6.2.5 143.745            142.718             156.237            
Huisvestings- en exploitatiekosten 6.2.6 4.453.957         4.518.850        3.866.718         
Algemene kosten 6.2.7 162.705            107.150            108.954            
  
SSom der lasten 8.357.361         8.782.993        8.448.744        

Financiële baten en lasten 6.3 14.006-              10.375-              11.201-               

EExploitatieresultaat 742.713             453.520-           890.428           

BBestemming exploitatieresultaat

Algemene reserve 13.988              -                        
Bestemmingsfonds 228.725            165.428            
Bestemmingsreserve 150 jaar Philharmonie 75.000             25.000             
Bestemmingsreserve ambities 2022-2024 500.000           -                        
Bestemmingsreserve Cybersecurity 125.000            -                        
Bestemmingsreserve Covid 200.000-           700.000           

742.713             890.428           
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33. KASSTROOMOVERZICHT OVER 2021

22021 2020
€ €

Liquide middelen begin boekjaar 2.496.824     2.601.661      

KKasstroom uit operationele activiteiten:
Bedrijfsresultaat 742.713          890.428       
Aanpassingen voor:
Afschrijvingen investeringen 160.118         168.116         
Mutatie egalisatierekening 6.123-             39.415          
Mutatie herwaarderingsreserve
Mutatie voorzieningen 162.807        31.152           
Veranderingen in werkkapitaal:
Mutatie operationele vorderingen 621.810-        126.576-        
Mutatie voorraden 2.844            9.231             
Mutatie operationele kortlopende schulden 395.946        1.007.716-      
Veranderingen in werkkapitaal 223.020-        1.125.062-      

KKasstroom uit operationele activiteiten 836.493        4.049            

KKasstroom uit investeringsactiviteiten:
Desinvesteringen in materiële vaste activa -                    -                    
Investeringen in materiële vaste activa 31.258-          83.886-         

  
KKasstroom uit investeringsactiviteiten 31.258-          83.886-         

KKasstroom uit financieringsactiviteiten:
Aflossingen langlopende schulden 25.000-         25.000-         

KKasstroom uit financieringsactiviteiten 25.000-         25.000-         

NNetto kasstroom 780.235      104.837-      

Liquide middelen ultimo boekjaar 3.277.063     2.496.824     

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.
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44. ALGEMENE TOELICHTING

44.1. Algemeen

AAlgemeen
De Stichting Stadsschouwburg en Philharmonie (hierna te noemen SSPH), gevestigd Lange Begijnestraat 11 
te Haarlem, is opgericht op 23 december 1965 en heeft als doelstelling de instandhouding en exploitatie van de 
Stadsschouwburg en de Philharmonie te Haarlem, welke gebouwen aan de Gemeente Haarlem in 
eigendom toebehoren. 
De jaarrekening is opgesteld volgens de van toepassing zijnde grondslagen voor de financiële 
verslaggeving (RJ 640 Organisaties zonder winststreven), de bepalingen van en krachtens de Wet
normering topinkomens (WNT) en de algemene subsidieverordening van de gemeente Haarlem. 
De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische
kosten, tenzij anders vermeld.
Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts 
opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die 
hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het 
opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

GGebruik schattingen
De opstelling van de jaarrekening vereist dat het management oordelen vormt en schattingen en
veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de gerapporteerde 
waarde van activa/verplichtingen en van baten/lasten. De daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken 
van deze schattingen. Herziening van de schattingen wordt opgenomen in de periode waarin de 
schatting wordt herzien.

CContinuïteit
SSPH beschikt over een kapitaal, incl. bestemmingsreserve en bestemmingsfonds van € 1.752.548
De gemeente Haarlem heeft voor het bedrijfsplan 2022-2024 een nieuwe subsidiebeschikking afgegeven. 
Op basis hiervan en de gevormde reserves gaat het bestuur uit van een positieve
continuïteitsveronderstelling. De jaarrekening is derhalve opgesteld op continuïteitsbasis.

44.2 Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

MMateriële vaste activa
De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijzen onder aftrek van op de 
economische levensduur gebaseerde cumulatieve afschrijvingen. Dit geldt niet voor de instrumenten.
Deze zijn apart weergegeven en gewaardeerd tegen de actuele waarde. Ten grondslag van deze
waarde ligt een taxatierapport.
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AALGEMENE TOELICHTING (VERVOLG)

Over de activa wordt als volgt afgeschreven:
- verbouwingen                                5 - 40 jaar
- inventarissen                                  5 - 25 jaar
- instrumenten niet van toepassing
- andere vaste bedrijfsmiddelen             10 - 15 jaar

Bij verbouwingen worden alleen de grootschalige renovaties aan de gebouwen afgeschreven over 40 jaar.
Afschrijving vindt plaats vanaf het moment van ingebruikname. Bij de waardering wordt rekening 
gehouden met eventueel op balansdatum opgetreden waardeverminderingen.
De subsidie vervangingsinvesteringen wordt door de gemeente verstrekt op basis van een 40-jarig plan
om de voor rekening van de gemeente (eigenaar) komende vervangingsinvesteringen aan de gebouwen
te financieren.

BBijzondere waardevermindering van activa
SSPH beoordeelt op elke balansdatum of er aanwijzingen zijn dat een vast actief aan een bijzondere
waardevermindering onderhevig kan zijn. Indien dergelijke indicaties aanwezig zijn, wordt de realiseerbare
waarde van het actief vastgesteld. Indien het niet mogelijk is de realiseerbare waarde voor het individuele
actief te bepalen, wordt de realiseerbare waarde bepaald van de kasstroomgenererende eenheid waartoe
het actief behoort. Van een bijzondere waardevermindering is sprake als de boekwaarde van een actief
hoger is dan de realiseerbare waarde; de realiseerbare waarde is de hoogste van de opbrengstwaarde en
de bedrijfswaarde. Een bijzonder waardeverminderingsverlies wordt direct als een last verwerkt in de winst- 
en verliesrekening onder gelijktijdige verlaging van de boekwaarde van het betreffende actief.

VVoorraden
De horeca-voorraden worden gewaardeerd tegen de vaste verrekenprijs.
Bij waardering wordt rekening gehouden met eventueel op balansdatum opgetreden waardeverminderingen.

VVorderingen
De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens 
gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor mogelijke
verliezen als gevolg van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden 
bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.

LLiquide middelen
De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde. Indien middelen niet ter vrije 
beschikking staan, dan wordt hiermee bij de waardering rekening gehouden.

BBestemmingsreserve
Onder de bestemmingsreserves wordt opgenomen het deel van het eigen vermogen dat is afgezonderd,
omdat daaraan door de directie een beperkte bestemming is gegeven.

BBestemmingsfonds
Onder de bestemmingsfondsen wordt opgenomen het deel van het eigen vermogen dat is afgezonderd,
omdat daaraan door derden een beperkte bestemming is gegeven.
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AALGEMENE TOELICHTING (VERVOLG)

HHerwaarderingsreserve
Indien herwaarderingen in de herwaarderingsreserve onder aftrek van relevante (latente) belastingen zijn 
verwerkt, worden de gerealiseerde herwaarderingen bruto ten gunste van de staat van baten en lasten 
gebracht.

EEgalisatierekening MVA
De voor investeringen ontvangen subsidies en sponsorbedragen zijn opgenomen op een egalisatierekening
die gedurende de economische levensduur van de materiële vaste activa lineair vrijvalt ten gunste van
de exploitatie.

VVoorzieningen
Een voorziening wordt in de balans opgenomen, wanneer sprake is van een in rechte afdwingbare 
verplichting die het gevolg is van een gebeurtenis in het verleden, waarvan een betrouwbare schatting 
kan worden gemaakt en het waarschijnlijk is dat voor afwikkeling van die verplichting een uitstroom 
van middelen nodig is. Voor verwachte kosten inzake periodiek onderhoud van panden, installaties e.d.
wordt eveneens een voorziening gevormd, gebaseerd op een meerjarenonderhoudsplan.

PPensioenen
SSPH heeft een toegezegde pensioenregeling. Deze regeling is ondergebracht bij het
bedrijfstakpensioenfonds ABP. SSPH heeft geen verplichting tot het doen van aanvullende bijdragen
in geval van een tekort bij het bedrijfstakpensioenfonds, anders dan het effect van hogere premies.
Gezien bovenstaande wordt de pensioenregeling in de jaarrekening verwerkt als zijnde een toegezegde
bijdrageregeling en worden alleen de verschuldigde pensioenpremies verantwoord.

LLanglopende en kortlopende schulden
Opgenomen leningen en schulden worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde 
en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs.

44.3 Grondslagen voor de bepaling van het resultaat

BBaten
De in de staat van baten en lasten vermelde baten betreffen ondermeer de recette behaald door 
kaartverkoop alsmede opbrengsten uit zaalhuur, verkopen horeca en bijdragen van derden.

De opbrengsten en kosten worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben.
Opbrengsten uit hoofde van verleende diensten worden in de staat van baten en lasten naar rato 
opgenomen naar het stadium van voltooiing van de transactie op balansdatum. Het stadium van 
voltooiing wordt bepaald aan de hand van beoordeling van de verrichte werkzaamheden.

Onder subsidies zijn opgenomen de door de Gemeente Haarlem toegezegde of te verwachten bedragen.

LLasten
De lasten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.
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AALGEMENE TOELICHTING (VERVOLG)

44.4 Grondslagen voor het kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het kasstroom-
overzicht bestaan uit de liquide middelen, met uitzondering van deposito’s met een looptijd langer 
drie maanden.  Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest  zijn opgenomen onder de kasstroom uit 
operationele activiteiten. Transacties waarbij geen instroom of uitstroom van kasmiddelen plaatsvindt 
zijn niet in het kasstroomoverzicht opgenomen. 

44.5 Verhouding belaste - en vrijgestelde prestaties voor de omzetbelasting

Voor zowel de Stadsschouwburg als de Philharmonie verhouden de belaste- en vrijgestelde prestaties
zich als 99:1. Ten aanzien van beide panden afzonderlijk is derhalve sprake van 
meer dan 90% btw-belast gebruik. Hiermee wordt voldaan aan het minimale criterium belaste verhuur.

44.6 Wet normering bezoldiging topfunctionarissen in de (semi)publieke sector (WNT) 

Voor de uitvoering van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen in de (semi)publieke sector (WNT) 
heeft de instelling zich gehouden aan de Beleidsregel toepassing WNT. Er zijn geen overschrijdingen van 
de WNT in de salariëring van de medewerkers en de directie van de stichting.

44.7 Samenwerkingsverbanden

SStichting Partners van de Stichting Stadsschouwburg en Philharmonie Haarlem
Deze stichting is opgericht bij akte van 29 april 2019 en stelt zich ten doel het ondersteunen van en 
het verlenen van diensten aan SSPH en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe 
bevorderlijk kan zijn.

PPeter Lohr Stichting
De Peter Lohr Stichting is opgericht bij akte van 23 november 2012 en stelt zich ten doel het produceren
van theater- en muziekproducties, die worden opgevoerd in de Stadsschouwburg of de Philharmonie 
te Haarlem, alsmede het in de ruimste zin bevorderen en mogelijk maken van theater- en muziekproducties
in Haarlem en omstreken in het algemeen.

BBeheersstichting Automatisering Cultureel Haarlem
De zakelijk directeur is lid van het bestuur van de stichting, die op 25 februari 2005 bij akte is opgericht.
De stichting stelt zich ten doel het adviseren en bemiddelen bij de aanschaf van automatiseringssystemen
van de bij de stichting aangesloten culturele instellingen, zomede het systeembeheer van deze 
systemen om aldus door de gezamenlijke kennis en het te bereiken schaalvoordeel efficiënter en 
goedkoper te kunnen werken, alles in de ruimste zin van het woord.

Er hebben zich geen transacties met verbonden partijen voorgedaan op niet zakelijke grondslag.
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55. TOELICHTING OP DE BALANS

AActiva

55.1.1 Materiële vaste activa Andere vaste
Verbouwingen Inventaris Instrumenten bedrijfsmiddelen Totaal

€ € € € €
11 januari 2021
Aanschafwaarde 2.095.134   1.579.038   273.556      356.797 4.304.525
Cumulatieve afschrijving 1.010.404-   1.348.080-   -                  271.377-       2.629.861-   

Boekwaarde per 1  januari 2020 1.084.730 230.958 273.556 85.420 1.674.664

MMutaties 2021
Investeringen -                  14.288        16.970         31.258        
Desinvesteringen -                  -                  -                  -                  
Afschrijvingen 86.088-       52.585-        21.445-         160.118-       
Afschrijvingen op desinvesteringen -                  -                  -                  -                  

0 0 0 0
Boekwaarde per 31 december 2021

-86.088 -38.297 0 -4.475 -128859,6
331 december 2021
Aanschafwaarde 2.095.134   1.593.326   273.556      373.767       4.335.784   
Cumulatieve afschrijving 1.096.492-   1.400.665-   -                  292.822-      2.789.979-   

Boekwaarde per 31 december 2021 998.642 192.661 273.556 80.946 1.545.805

Afschrijvingspercentages 2,5% - 20% 4% - 20% 0% 10% - 20%
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TTOELICHTING OP DE BALANS (VERVOLG)

55.2 Vlottende activa

5.2.1 Voorraden 31-12-2021 31-12-2020
€ €

Horeca-artikelen 7.043                9.887                

55.2.2 Vorderingen
31-12-2021 31-12-2020

€ €
Debiteuren 815.919            135.332            

Debiteuren 815.919            116.832            

Omzetbelasting 304.580           240.752            

Vooruitbetaalde kosten 371.697            349.726            
Nog te ontvangen opbrengsten -                        775                   
Nog te ontvangen Covid-19 steun (NOW en TVL) 168.724            236.689           
Nog te ontvangen diversen 46.782              143.037            
Overige vorderingen en overlopende activa 49.315              47.396              

1.757.016          1.135.207          

De grootste debiteurenpost ultimo 2021 betreft een vordering op de gemeente Haarlem van € 762.199.
Dit heeft betrekking op het Investeringsplan 2021, en is voldaan per 15-1-2022.

55.2.3 Liquide middelen
31-12-2021 31-12-2020

€ €

Kas 2.802                2.047                
Bank 3.274.259         2.494.777         

3.277.063         2.496.824        

De liquide middelen staan volledig ter vrije beschikking.
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55.3 Eigen vermogen
1-1-2021 mutatie 2021 31-12-2021

€ € €

Stichtingskapitaal 45                     -                        45                        
Bestemmingsfonds 240.841            228.725            469.566              
Bestemmingsreserve 150 jaar Philharmonie 75.000             75.000             150.000              
Bestemmingsreserve ambities 2022-2024 -                        500.000           500.000             
Bestemmingsreserve Cybersecurity -                        125.000            125.000              
Bestemmingsreserve Covid 700.000           200.000-           500.000             
Herwaarderingsreserve 273.556            -                        273.556               
Algemene reserve 154.381            13.988              168.369               

1.443.821         742.713             2.186.536            

De bestemmingsreserve Covid is gevormd vanuit de bijdrages van het Fonds voor de Podiumkunsten en de
gemeente Haarlem en wordt aangewend om de programmering van de podia in stand te houden en makers 
en artiesten de mogelijkheid te bieden zich te kunnen blijven presenteren.

Het bestemmingsfonds is gevormd op basis van de geldende subsidieverordening (conform artikel 4:72 Awb) 
volgens de verhouding tussen de verstrekte exploitatiesubsidie en de eigen inkomsten. De aanwending 
van het bestemmingsfonds mag alleen gebeuren voor prestaties die opgenomen zijn in de subsidiebeschikking.
In 2021 is de maximale dotatie van 10% van de exploitatiesubsidie toegevoegd aan het bestemmingsfonds. 

De herwaarderingsreserve is gevormd naar aanleiding van een herwaardering van de actuele waarden van 
de instrumenten ultimo 2020. Hierop heeft in 2021 geen dotatie plaats gevonden. 

55.4 Egalisatierekening MVA
2021 2020

€ €

Stand per 1 januari 114.648            75.233                 
Bij: ontvangen sponsorbedragen 10.250              50.660                
Af: afschrijvingen 16.373              11.245                 

Stand per 31 december 108.525            114.648               
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55.5 Voorzieningen
1-1-2021 mutatie 2021 31-12-2021

€ € €

Huurdersonderhoud Philharmonie 475.701              39.838               515.539              
Huurdersonderhoud Stadsschouwburg 704.610              74.446                779.056              
Planmatig onderhoud Philharmonie 292.066              40.375                332.441              
Planmatig onderhoud Stadsschouwburg 17.638                6.063                  23.701                
Jubileum-uitkering 13.430                2.085                  15.515                 

1.503.445           162.807              1.666.252           

Met ingang van 1 mei 2013 heeft de gemeente Haarlem het eigenaarsonderhoud overgedragen
aan de podia. De voorzieningen wegens onderhoud bestaan derhalve uit huurdersonderhoud
en planmatig eigenaarsonderhoud. Bij de vaststelling van de jaarlijkse subsidies voor onderhoud
gaat de gemeente Haarlem uit van een gemiddeld subsidiebedrag op basis van een 40-jarig 
onderhoudsplan. Door de gevolgde systematiek kan het voorkomen dat een onderdeel van de
voorziening in enig jaar negatief is. Dit wordt in de navolgende jaren weer gecompenseerd.

Bij de berekening van de voorziening Jubileum-uitkering is uitgegaan van een uitkering aan het 
zittende personeel bij een dienstjubileum van 25 en 40 jaar verdisconteerd naar het huidige
boekjaar. De volgende veronderstellingen zijn hierbij gehanteerd:
Verlooppercentage 10%, gemiddelde jaarlijkse salarisstijging 2% en verdisconteringsvoet 2%.
De voorziening is langlopend.

55.6 Langlopende schulden

Leningen 31-12-2021 31-12-2020
€ €

Stand begin boekjaar 325.000 363.000
Aflossing boekjaar 25.000-               38.000-               
Stand einde boekjaar 300.000             325.000             
Kortlopend deel 25.000-               25.000-               

Boekwaarde einde boekjaar 275.000 300.000

In 2013 is een 20 jarige-lening afgesloten ter financiering van de verbouwing van de Grote Zaal van de 
Philharmonie tegen een rentepercentage van 3,32% voor 20 jaar vast. Aflossing vindt jaarlijks 
plaats in gelijke termijnen. Een bedrag van € 175.000 heeft een resterende looptijd van 
langer dan 5 jaar. Bovenstaande lening is aangegaan met een gemeentegarantie.
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55.7 Kortlopende schulden
31-12-2021 31-12-2020

€ €

Crediteuren 740.992           676.062           

Aflossingsverplichtingen 31-12-2021 31-12-2020
€ €

Kortlopende deel langlopende leningen 25.000             25.000             

Belastingen en premies sociale verzekeringen 31-12-2021 31-12-2020
€ €

Pensioenpremies 34.073             34.764              
Loonheffing 71.230              85.403             

105.303            120.167            

Overige schulden en overlopende passiva 31-12-2021 31-12-2020
€ €

Nog te betalen kosten 206.031            118.913             
Nog te betalen reorganisatiekosten -                       110.500            
Overlopende passiva personeel 127.234            157.257            
Vooruitontvangen recettes 1.082.078        687.579           
Vooruitontvangen diversen 63.977              59.190              

2.350.614         1.954.668         

Alle in deze paragraaf vermelde schulden hebben een looptijd van 1 jaar of korter.

NNiet uit de balans blijkende rechten en verplichtingen

Rechten

De rechten die voortkomen uit de verleningsbeschikking huurgerelateerde kosten voor 2022 bedragen resp.
€ 1.941.790 voor de Philharmonie en € 2.095.769 voor de Stadsschouwburg. 
De rechten die voortkomen uit de verleningsbeschikking exploitatiekosten voor 2022 bedragen resp.
€ 889.809 voor de Philharmonie en € 1.431.754 voor de Stadsschouwburg.

VVerplichtingen

Huurcontract Philharmonie
Het bedrag aan huurverplichtingen aangaande de huisvesting van de Philharmonie bedraagt circa € 123.221
per maand. De huurverplichting is aangegaan tot en met 31 december 2026.

Huurcontract Stadsschouwburg
Het bedrag aan huurverplichtingen aangaande de huisvesting van de Stadsschouwburg bedraagt circa 
€ 139.686 per maand. De huurverplichting is aangegaan tot en met 31 december 2028.
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66. TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

 rekening 2021 begroting 2021  rekening 2020
€ € €

66.1.1 Entreegelden

Opbrengst entreegelden 573.955            1.096.817         1.003.023        

66.1.2 Zaalhuur

Inkomsten uit verhuur zalen 234.319            184.000           131.902            

66.1.3 Horeca verkopen

Opbrengst horeca 179.768            187.788            290.990           

66.1.4 Subsidiebaten

Subsidie exploitatie 2.287.254        2.287.254        2.694.924        
Subsidie onderhoud 870.035           870.035           852.840           
Subsidie huurkosten gebouw 3.077.939         3.077.939         2.511.777          
Overige subsidies 85.412              91.156               119.541             

6.320.640        6.326.384        6.670.172         

66.1.5 Overige baten

Covid-19 steun (NOW en TVL) 1.187.939         -                       679.292            
Sponsoring / fondsen 503.300           355.500           425.099           
Garderobe-opbrengsten 45.591              91.859              77.779              
Vergoedingen op kaartverkoop 30.130              36.000             18.182              
Pachtopbrengst theatercafé 45.437              57.500             36.833             
Overig 7.003-               4.000               17.101               

1.805.395        544.859           1.254.286         
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 rekening 2021 begroting 2021  rekening 2020
€ € €

66.2.1 Kosten programmering

Kosten programmering 694.777            1.076.428         882.405           

66.2.2 Marketing

Kosten marketing 240.308           240.000           255.202           

66.2.3 Kosten horeca

Algemene kosten 41.348              12.500              16.188              
Kostprijs verkopen 55.140              52.046             87.543             

96.487             64.546             103.731            

66.2.4 Personeelskosten

Brutoloon 1.728.042         1.755.751          2.178.851         
Premies sociale lasten 276.537            346.847           352.135            
Pensioenpremies 275.079            282.427           314.387            
Inhuur personeel 201.455            125.538            136.772            
Overige personeelskosten 84.267             122.738            93.352             

2.565.381         2.633.301         3.075.497         

31-12-2021 31-12-2020
Medewerkers in vaste dienst

formatieplaatsen 38,9 44,3
medewerkers 43 50

Het evenementgebonden oproeppersoneel dat ingezet wordt bij horeca- en kassawerkzaamheden 
wordt via een payrollorganisatie tewerkgesteld bij de stichting.
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TTOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN (VERVOLG)

 rekening 2021 begroting 2021  rekening 2020
€ € €

66.2.5 Afschrijvingen

Materiële vaste activa 160.118             150.129            167.482            
Egalisatierekening 16.373-              7.411-                 11.245-               

143.745            142.718             156.237            

66.2.6 Huisvestings- en exploitatiekosten

Huur gebouw 3.077.939         3.077.939         2.511.778          
Schoonmaakkosten 139.283            140.000           143.535            
Energiekosten 99.044             117.000            101.435            
Onderhoudskosten 605.630           744.365            696.989           
Dotatie/Onttrekking voorziening onderhoud 160.722            -                        34.877              
Verzekeringen en belastingen 117.159             121.656             119.545            
Kosten automatisering 180.415            140.500           147.372             
Kosten verhuur zalen 25.597              90.000             41.066              
Overige kosten 48.168              87.391              70.124              

4.453.957         4.518.850        3.866.718         

In de huisvestings-, gebouw- en onderhoudskosten is mede opgenomen de dotatie aan de voorziening
onderhoud zijnde het verschil tussen de subsidie en de in het boekjaar uitgegeven onderhoudskosten.
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WWNT-verantwoording

De Raad van Toezicht bestaat uit 5 leden welke geen bezoldiging genieten. 
De directie bestaat uit twee leden, die een bezoldiging ontvangen conform onderstaand overzicht.

Gegevens 2021
Bedragen x € 1 E.A. van Balken Y.M.C. van Popta
FFunctiegegevens Algemeen directeur Zakelijk directeur
Aanvang en einde functievervulling in 2020 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12
Omvang dienstverband 1,00 fte 1,00 fte
Dienstbetrekking? ja ja

BBezoldiging
Beloning plus
 belastbare onkostenvergoedingen 109.104            110.381             
Beloningen betaalbaar op termijn 20.939              20.484             
Subtotaal 130.043           130.864           
Individueel
 toepasselijk bezoldigingsmaximum 201.000           201.000           
-/- Onverschuldigd betaald bedrag N.v.t. N.v.t.
BBezoldiging 2021 130.043            130.864            

Gegevens 2020
Bedragen x € 1 E.A. van Balken Y.M.C. van Popta
FFunctiegegevens Algemeen directeur Zakelijk directeur
Aanvang en einde functievervulling in 2020 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12
Omvang dienstverband 1,00 fte 1,00 fte
Dienstbetrekking? ja ja

BBezoldiging
Beloning plus
 belastbare onkostenvergoedingen 105.609            103.590            
Beloningen betaalbaar op termijn 19.660              19.138              
Subtotaal 125.269           122.728           
Individueel
 toepasselijk bezoldigingsmaximum 201.000           201.000           
-/- Onverschuldigd betaald bedrag N.v.t. N.v.t.
BBezoldiging 2020 125.269            122.728            


	Te publiceren jaarverslag voorpagina
	Voorblad
	Inh.opgave

	Te publiceren jaarverslag

