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 1. 

VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT  

 

Algemeen 

2017 is een jaar waarin de ambitie om het Kloppend hart van de stad te zijn centraal stond. De 

organisatie staat midden in de Haarlemse samenleving  en streeft ernaar een herkenbare bijdrage 

te leveren aan het culturele klimaat en aan de economische bedrijvigheid in de stad. Dit werd op 

verschillende manieren tot uiting gebracht, zowel binnen de culturele programmering als bij de 

zakelijke verhuur. Voor de inhoudelijke details verwijzen wij u naar het bestuursverslag vanaf 

pagina 5. 

 

2017 was, evenals voorgaande jaren,  financieel een succesvol jaar, waarin voor het derde jaar op 

rij een positief exploitatieresultaat  genoteerd kon worden. Niet alleen kan daarmee een nieuwe 

bijdrage geleverd worden aan de versterking van het weerstandsvermogen, ook kan er gebouwd 

worden aan een financiële buffer voor het naderende jubileumseizoen 2018-2019 waarin de 

Stadsschouwburg haar 100ste verjaardag viert.   

Het weerstandsvermogen is dus opnieuw verbeterd, maar de Raad van Toezicht acht de totale 

omvang gelet op de omzet en de grootte van de organisatie nog steeds onvoldoende.  

 
Governance 

De organisatie werkt met het Raad van Toezicht model. De Raad van Toezicht volgt de Governance 

Code Cultuur. Voorbeelden hiervan zijn de jaarlijkse functioneringsgesprekken met de 

directieleden, de jaarlijkse zelf-evaluatie van de Raad van Toezicht, het werken met profielen voor 

de Raad van Toezicht, de selectieprocedure voor nieuwe leden van de Raad van Toezicht en het 

werken met reglementen voor de Raad van Toezicht zelf, en voor de auditcommissie in het 

bijzonder. Eventuele nevenfuncties die zouden kunnen conflicteren met de functie binnen de Raad 

van Toezicht worden expliciet benoemd. Op dit moment zijn er geen conflicten op dit terrein.  

De Governance Code Cultuur is in 2017 onder de aandacht geweest van de Raad van Toezicht. 

 

Gedurende het verslagjaar bestond de  Raad van Toezicht uit:  

 

achternaam voornaam m/v 
geboorte 
jaar 

functie 
datum 

aantreden 
datum 

aftreden 
termijn 

Raad van Toezicht               

Bloemers Robert m 1946 voorzitter RvT  17-07-2013 16-05-2017   

Barneveld, van Peter m 1952 voorzitter RvT 16-05-2017 16-05-2025 1e termijn 

Reus-Deelder Garance v 1966 Lid RvT, vice-voorzitter  31-08-2011 31-12-2018 2e termijn 

Andel, van Ruth v 1961 Lid RvT  04-12-2011 31-12-2019 2e termijn 

Preijde Jeroen m 1966 Lid RvT  08-03-2012 01-06-2020 2e termijn 

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

Schaik, van Marjo v 1964 Lid RvT  01-08-2015  01-08-2023 1e termijn 
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De heer Bloemers, voorzitter van de Raad van Toezicht sinds 2013, maakte al in 2016 bekend geen 

gebruik te maken van een tweede termijn en gaf zijn voorzittershamer medio mei 2017 over aan 

zijn opvolger, de heer Van Barneveld. Wij zijn de heer Bloemers veel dank verschuldigd voor zijn 

inspanningen voor de organisatie. 

 

De Raad van Toezicht kwam in dit verslagjaar vier keer in een reguliere vergadering bijeen en twee 

keer in een aparte bijeenkomst ter bespreking van respectievelijk de opvolging zakelijk directeur en 

de zelf-evaluatie Raad van Toezicht. Tevens was een delegatie van de RvT aanwezig bij de 

bespreking van de risicoanalyse met de directie. 

 

De functioneringsgesprekken met de twee directieleden werden gevoerd in december 2016 en in 

2017 zijn de uitgangspunten door de RvT vastgesteld op grond waarvan de directie beoordeeld zal 

worden.  De jaarlijkse heidagsessie samen met de directie vond plaats in oktober 2017. 

 

Als contactpersonen binnen de Raad van Toezicht voor de ondernemingsraad zijn aangewezen Ruth 

van Andel en Matti Emondts. Zij spraken met de ondernemingsraad tijdens een regulier overleg van 

de ondernemingsraad met de directie. 

 

De auditcommissie, die op haar taakgebied onderwerpen voorbereidde voor de vergaderingen van 

de Raad van Toezicht, kwam in het verslagjaar vier keer in een reguliere vergadering bijeen. 

Daarnaast werd door de auditcommissie, aangevuld door de directie en de manager financiën, het 

jaarlijkse gesprek gevoerd met de accountant.   

 

Agendapunten in 2017 

Belangrijkste punten op de agenda van Raad van Toezicht in 2017 waren  

* jubileumplannen 2018-2019 

* artistieke visie en programmering 

* risicomanagement en weerstandsvermogen  

* fondsenwerving 

* dataprotectie (GDPR) 

* werkplan 2017  

* kennismaking met sleutelfiguren binnen de organisatie, waaronder de manager marketing en 

communicatie 

* jaarrekening 2016 

* prognose exploitatieresultaat 2017 

* begroting 2018 plus personeelsplan 

* investeringen in de gebouwen gefinancierd door het gemeentelijke IP 

* meerjarenbegroting tot en met 2021 

* de periodieke directie- en management/budgetrapportages 

* verslagen van de auditcommissie  

* samenwerking Haarlemse podia  

* opvolging voorzitterschap Raad van Toezicht 

* evaluatie eigen functioneren Raad van Toezicht  

* instellen van een renumeratiecommissie 
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* instellen van een programmacommissie 

* aanpassing rooster van aftreden in verband met continuïteit 

* opvolging zakelijk directeur 

* functioneringsgesprekken directie  

* verslag jaarlijks gesprek Raad van Toezicht en OR 

 

Directie 

Er trad onverwacht een wisseling op in het directieteam. Na precies 10 jaar verliet Maria Hansen de 

organisatie om op 1 oktober 2017 aan te treden als executive director of de European League of 

Institutes of the Arts (ELIA).  Zij werd als zakelijk directeur opgevolgd door Yvonne van Popta, die 

sinds december 2004 als manager financiën & organisatie al verbonden was aan de stichting. De 

verdeling van de portefeuilles bleef onveranderd, waarbij algemeen directeur Jaap Lampe de 

portefeuilles programmering, marketing en fondsenwerving voor zijn rekening nam en zakelijk 

directeur Maria Hansen/Yvonne van Popta de portefeuilles financiën, personeel, sales en 

evenementen, horeca, techniek en gebouwen. Er is sprake van eenheid van directie/ bestuur. Een 

uitgebreid verslag van de directiewerkzaamheden is te vinden vanaf pagina 5. 

  

achternaam voornaam m/v geb.jaar functie 
datum 

aantreden 
datum 

aftreden 

Directie/bestuur             

Lampe Jaap m 1956 algemeen directeur 1-3-2004 onbepaald 

Hansen Maria v 1967 zakelijk directeur 1-10-2007 1-10-2017 

Popta, van Yvonne v 1959 zakelijk directeur 1-10-2017 onbepaald 
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Tenslotte 

In het jaar 2017 is door de directie en medewerkers een groot aantal activiteiten ondernomen, die 

alle tot doel hebben om de toekomst van de organisatie te bestendigen. Het naderende 

jubileumjaar 2018-2019 staat in de komende periode centraal, waarbij Stadsschouwburg & 

Philharmonie Haarlem nog maar eens duidelijk wil maken wat de waarde is van een mooie en goed 

lopende Stadsschouwburg in de gemeenschap van Haarlem en daarnaast iets van blijvende waarde 

aan de stad wil nalaten. De Raad van Toezicht ondersteunt deze plannen en heeft vertrouwen in de 

toekomststrategie voor de Stadsschouwburg en Philharmonie. Onze grote dank gaat uit naar alle 

medewerkers voor hun toewijding aan en inzet voor de organisatie in het afgelopen jaar. 

 

 

 

 

__________________   

Peter van Barneveld  

Voorzitter Raad van Toezicht 

 

Namens de leden van de Raad van Toezicht  

Ruth van Andel 

Matti Emondts 

Jeroen Preijde  

Garance Reus 

Marjo van Schaik 

 

 

Haarlem, 24 april 2018 
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BESTUURSVERSLAG 

 

Inleiding 

De Stadsschouwburg en de Philharmonie zijn de twee grootste culturele podia van de stad Haarlem 

en presenteren een hoogwaardig Nederlands aanbod aan theater en muziek voor een breed 

publiek uit Haarlem en omstreken. De theaters bieden een gastvrij podium aan creatieve 

initiatieven van binnen en buiten de stad. De podia zijn daarmee belangrijke ontmoetingsplekken in 

de stad, waar het publiek gastvrij wordt ontvangen en het zich laat inspireren, uitdagen en 

vermaken. Daarnaast verwelkomen wij zakelijke evenementen op topniveau en dragen daarmee 

niet alleen bij aan de eigen gezonde exploitatie, maar ook aan de economische bedrijvigheid en 

levendigheid van Haarlem. 

In de verslagperiode 2017 kwamen bijna 145.000 bezoekers naar de culturele activiteiten (eigen 

programmering, culturele- en amateur verhuur) in beide gebouwen. Dat is ruim 10.000 minder dan 

in 2016. De bezoekersaantallen in de Stadsschouwburg daalden licht ten opzichte van het totaal 

behaalde aantal bezoekers in het vorige boekjaar terwijl er in de Philharmonie een grotere daling 

zichtbaar is. Daarnaast verwelkomden wij nog eens ruim 34.000 bezoekers bij diverse commerciële 

activiteiten. In dit aantal wordt zichtbaar dat er gedurende het jaar veel evenementen zijn 

georganiseerd, van grote internationale congressen tot live televisie-uitzendingen van o.a. Maestro. 

Ook in het aantal bezoekers van commerciële evenementen is een daling zichtbaar t.o.v. het 

voorgaande boekjaar. Er is een aantal oorzaken aan te wijzen voor deze dalingen van 

bezoekersaantallen.  

 

De grootste daling is zichtbaar bij de amateur verhuur en de commerciële verhuur. Met betrekking 

tot de commerciële verhuur is dat een direct gevolg van het soort verhuring, nl. minder verhuring 

met een openbaar publieksbereik, maar juist meer andersoortige verhuringen. Uiteindelijk raakt 

dat de omzet van de commerciële verhuur niet. Met betrekking tot de amateur verhuur is de 

situatie zorgelijker. De afgelopen jaren is steeds duidelijker zichtbaar dat de amateurverenigingen 

de kosten van onze grote zalen niet meer kunnen opbrengen, enerzijds door teruglopende 

bezoekersaantallen en anderzijds doordat de amateurverenigingen steeds minder en moeilijker 

subsidie ontvangen van de gemeente. Steeds vaker kiezen amateur verenigingen er voor om niet 

meer jaarlijks, maar tweejaarlijks een uitvoering te brengen, of elders in kleinere en goedkopere 

zalen en kerken hun uitvoering te presenteren. Wij gaan samen met de amateur verenigingen 

hierover in gesprek met de gemeente. 

 

Met betrekking tot de eigen programmering kan gezegd worden dat zowel in de Stadsschouwburg 

als de Philharmonie iets minder voorstellingen en concerten geprogrammeerd zijn dan het jaar 

daarvoor en dat vooral in de Philharmonie de relatieve zaalbezetting iets gedaald is. Dit laatste is 

vooral een gevolg van het feit dat wij in de Kleine Zaal van de Philharmonie iets meer zijn gaan 

experimenteren met hedendaagse muziekvormen. Overigens is verderop in dit jaarverslag zichtbaar 

dat de eigen programmering financieel gezien veel beter heeft gepresteerd en dus per bezoeker 

beter uitpakt dan het voorgaande jaar. Dit is een direct gevolg van een scherper inkoopbeleid. 
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 Kalenderjaar 2017 Kalenderjaar 2016 

Philharmonie   

Cultureel 64.789 72.093 

Commercieel 33.761 42.300 

   

Stadsschouwburg   

Cultureel 80.252 82.132 

Commercieel 339 1.248 

   

Totaal 179.141 197.773 

   

Programmering 

Het herstel van het consumenten vertrouwen heeft in het verslagjaar definitief doorgezet en dat 

gecombineerd met een goede keuze van programma heeft er voor gezorgd, dat in de eigen 

artistieke programmering de financiële targets ruim zijn gehaald. Traditioneel ontvangen wij 

jaarlijks een aantal aansprekende landelijke premières, waaronder dit jaar de toneelvoorstellingen 

Nieuw Geld, Twee Vrouwen en Achter het huis. Deze laatste was een spannende nieuwe bewerking 

van het dagboek van Anne Frank. In het cabaret en de kleinkunst zagen we de premières van Mylou 

Frencken, Veldhuis & Kemper en een tribute programma rond de teksten van Lennaert Nijgh. 

De laatste jaren wordt hard gezocht naar mogelijkheden om de podiumkunsten te vernieuwen en 

beter te laten aansluiten bij een jonger publiek. Een goed voorbeeld daarvan was de 

muziektheatervoorstelling  Watskeburt i.s.m. de Nederlandse rapgroep De Jeugd van 

Tegenwoordig. Maar ook de organisatoren van Op-de-Stip, een Haarlemse talentenjacht voor 

jeugdig klassieke muziek talent, had een fantastisch project in de Grote Zaal van de Philharmonie 

onder de titel: Klassiek van de Toekomst. Meer dan 1.000 jongeren vonden de weg naar de vlakke 

vloer in de Grote Zaal en reageerden enthousiast op de klassieke muziek die werd gespeeld door 

een uitstekend gelegenheidsorkest, bestaande uit jonge klassiek musici uit de regio. Het was een 

zeer intensief project, waar wij als coproducent ons steentje aan hebben bijgedragen. 

Ons eigen klassiek muziekprogramma in de Philharmonie trok als vanouds een trouw publiek dat de 

door ons geboden series zeer waardeert. Met De 48 uur van Ravel & Devussy zijn we inmiddels 

aanbeland bij de moderne componisten en gelukkig zien we dat het publiek door de mooie formule 

van een weekend intensief luisteren de stap met ons mee maakt naar de nieuwe tijd. In de 

zomermaanden trok de tweejaarlijks Internationale Koorbiënnale weer bij ons in. Dit keer sloot de 

Koorbiënnale af met een feestelijk concert in een uitverkochte Grote Zaal, waar de gebroeders 

Jussen de show stalen in een prachtige Carmina Burana van Carl Orff. 

Direct na de zomer namen wij deel aan een Haarlem breed festival rond de Haarlemse musici 

Hendrik Andriessen en Albert de Klerk. 

Het traditionele Haarlem Cultuur Festival had voor ons dit jaar een andere opzet. We hebben er 

voor gekozen minder koren uit het traditionele Korenlint te huisvesten, omdat we meer aandacht 

wilden genereren voor onze eigen programmering in het nieuwe theaterseizoen. We hebben dat 

gedaan door het organiseren van een Miniparade in de foyers van de Philharmonie. Dat was 

inhoudelijk zeker een succes, maar deze verandering zal zeker een paar jaar nodig hebben om grote 

aantallen publiek te trekken. 
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Twee producties willen we zeker nog noemen, omdat die een voorbeeld zijn van de bijzondere en 

nieuwe programmering die we zoeken in een poging te vernieuwen en aan te sluiten bij deze tijd. 

De musical Into the Woods van Stephen Sondheim in een mooie minimalistische enscenering van 

Gijs de Lange en de circusachtige nachtclubvoorstelling Paris de Nuit van Recirquel Company 

Budapest die we samen met een tiental collega theaters in Nederland hebben gepresenteerd. 

We sloten het jaar uitstekend af met een geweldige reeks concerten van het AVROTROS Tv-

programma Maestro, dit jaar gewonnen door de actrice Maartje van de Wetering en maar liefst vijf 

uitverkochte voorstellingen van de hit-musical Was getekend Annie M.G. met in de hoofdrol de 

gelouterde Simone Kleinsma. Daarnaast boden wij dit jaar voor het eerst ruimte aan het project I 

Love Xmas, van het Haarlemse amateur gezelschap De Eglentier. Een project dat zeker voor 

herhaling vatbaar is. Ook ons eigen familie meezing kerstconcert trok evenals in 2016 een volle zaal 

met jong en oud die uit volle borst de bekende kerstliedjes meezongen. 

 

Personeel 

Per 31 december 2017 bedroeg het aantal formatieplaatsen in totaal 51,6, ingevuld door 59 

medewerkers. Ongeveer 27% van deze formatie is flexibel ingevuld met contracten met een tijdelijk 

karakter. De oproepmedewerkers die ingezet worden bij de kaartverkoop en de dienstverlening 

aan het publiek en genodigden bij concerten, voorstellingen en evenementen worden via een 

payrollorganisatie in de gebouwen tewerkgesteld. Per ultimo 2017 stonden 42 medewerkers daar 

ingeschreven. 

Daarnaast beschikt de Stichting over 21 vrijwilligers die bij concerten en voorstellingen naast de 

betaalde medewerkers de serviceverlening naar het publiek verzorgen.   

 

Social Return on Investment (SROI) 

SROI is vanaf 2014 onderdeel van het gemeentelijke subsidiebeleid en wordt ingezet om mensen te 

activeren naar werk en de opleidingskansen voor (jonge) mensen te vergroten. De gemeente 

Haarlem heeft voor 2016 bepaald dat instellingen met een subsidie > € 500.000 minimaal 5% van 

de loonsom dient te besteden aan inspanningen gericht op het vergroten van de kansen op de 

arbeidsmarkt voor deze doelgroepen. 

De Stichting voldoet in 2017 aan de voorwaarden die door de gemeente Haarlem in de 

subsidiebeschikking gesteld zijn met betrekking tot genoemde regeling. 

 

Financieel verslag 

 

Algemeen 

De jaarrekening 2017 is gebaseerd op het kalenderjaar en heeft derhalve deels betrekking op het 

theaterseizoen 2016-2017  (januari-augustus) en deels op het theaterseizoen 2017-2018 

(september-december).  

Bij de begroting voor 2017 is ten opzichte van het voorgaande jaar uitgegaan van een daling van de 

gerealiseerde omzetten van de afdelingen programmering, verhuur en horeca. Geconstateerd kan 

worden dat het jaar 2017 veel minder dan verwacht is achtergebleven in de omzet (slechts 2,6% in 

plaats van verwacht 21,1%), hetgeen zich vertaalt in een positief exploitatieresultaat van meer dan 

€ 85.000. Hierdoor kon een vervolgstap gemaakt worden in de versterking van het 

weerstandsvermogen en konden aanvullende bestemmingsreserves gevormd worden ten behoeve 
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van het 100-jarig jubileum van de Stadsschouwburg.  Als gevolg van het positieve resultaat 

verbeterde ook de solvabiliteitsratio met 1 procentpunt naar 1,14. De liquiditeitspositie bleef 

stabiel met een quick ratio van 1,16. 

De ratio van eigen inkomsten/totale inkomsten is licht gedaald in 2017 tot 43,9% (tegen 44,6% in 

2016 en 41,7% in 2015).  

 

Activa 

De vaste activa zijn iets gedaald ten opzichte van voorgaand jaar. De belangrijkste reden daarvoor is 

dat de bij de heropening gedane investeringen inmiddels volledig zijn afgeschreven en dat de 

betreffende onderdelen worden vervangen, waar nodig, via het budget vervangingsinvesteringen. 

Het voor 2017 door de gemeente Haarlem toegekende budget voor vervangingsinvesteringen is in 

de Philharmonie ingezet voor de vervanging van de horeca apparatuur, het meubilair in de foyers 

en het vervangen van de toneelstoffering in beide zalen. 

Het grootste verschil in de activa ten opzichte van ultimo 2016 zit in de vorderingen. Dit betreft met 

name door ons voorgefinancierde bedragen inzake vervangingsinvesteringen, barter De Olifant en 

het externe ondergebrachte beheer van het nieuwe kassasysteem. 

 

Passiva 

Het eigen vermogen, bestaande uit het stichtingskapitaal, bestemmingsfonds en diverse reserves, 

komt uit op € 591.069. Vanuit het exploitatieresultaat is een bedrag van € 26.833 toegevoegd aan 

het bestemmingsfonds conform art. 4:72 Awb, zoals omschreven in de subsidiebeschikking van de 

Gemeente Haarlem. Ten behoeve van het 100-jarig jubileum is (net als vorig jaar) een deel van het 

exploitatieresultaat ad € 45.000 gereserveerd.  

Hiermee komt het ‘vrij’ besteedbare deel van het eigen vermogen uit op € 103.844. 

Naast een voorziening voor personeelsuitkeringen betreffen de voorzieningen het meerjarig 

onderhoud van de Philharmonie en de Stadsschouwburg. Van de door de gemeente jaarlijks 

verstrekte subsidies voor onderhoud worden de subsidies voor huurdersonderhoud en  planmatig 

eigenaarsonderhoud voor zover deze niet in het jaar van verstrekking worden aangewend,  

gedoteerd aan de meerjarige onderhoudsvoorziening. In het boekjaar dienden zich enkele grote 

onderhoudsprojecten aan (o.a. verbetering van de noodverlichting en werkzaamheden aan de 

vloeren en het trappenhuis van de Philharmonie) wat als consequentie had dat er een bedrag van 

ruim € 32.000 aan de voorziening onttrokken werd.  

De langlopende schulden zijn gedaald volgens het jaarlijkse aflossingsschema. De kortlopende 

schulden zorgen, net als aan de activazijde, voor de stijging van het balanstotaal ten opzichte van 

vorig boekjaar. Dit zit hem met name in de vooruit ontvangen gelden (kaartverkoop en verhuur). 

 

Exploitatiesaldo 

De jaarrekening 2017 sluit boven begroting met een positief resultaat van € 85.128.   

Het resultaat wordt volgens de verhouding van eigen inkomsten en ontvangen exploitatiesubsidie 

toegevoegd aan het bestemmingsfonds en vervolgens aan de algemene reserve en 

bestemmingsreserves.  

In de hierna volgende alinea’s wordt de realisatie (R) van dit resultaat en opmerkelijke afwijkingen 

ten opzichte van de begroting (B) nader toegelicht. De genoemde bedragen zijn een veelvoud van  

€ 1.000. 
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Baten (R: € 10.273 vs. B: € 9.454)   

Entreegelden (R: € 1.851 vs. B: € 1.436) 

De baten uit de voorstellingen zijn flink gestegen ten opzichte van de begroting en tegen de eerste 

verwachting in ook hoger uitgekomen dan vorig jaar. Een zeer fraai resultaat is daarnaast het 

gestegen rendement per bezoeker (20%) en activiteit (17%) als gevolg van een scherper 

inkoopbeleid. Het aantal bezoekers bedraagt ruim 179.000 (2016: 198.000), verdeeld over 530 

(2016: 573) activiteiten in beide gebouwen.  

 

Zaalhuur (R: € 982 vs. B: € 780) 

Tegen de verwachting in was 2017, na het zeer succesvolle jaar 2016, toch weer goed gevuld met 

grote evenementen en congressen. Zo ontvingen wij o.a. het landelijke Museumcongres 2017, het 

26th Annual Congress of the European Association for Accident Research and Analysis (inclusief 

autowrakken in de grote foyer), het ABU-Congres en de SingularityU Summit – een groot congres 

over de rol van technologie in de toekomst - in het afgelopen jaar. Daarnaast waren ‘vaste gasten’ 

als Maestro, het Geschiedenisfestival en het tweejaarlijkse BSSO-congres ook van de partij. De 

Philharmonie is tevens partner geworden van de Ondernemingsverkiezing Noord-Holland en zal in 

die hoedanigheid fungeren als de locatie voor de komende edities. 

 

Horeca (R: € 1.004 vs. B: € 896) 

De horeca-opbrengsten zijn gekoppeld aan de resultaten die door de culturele programmering en 

de verhuur behaald worden. Gezien de verbetering van de resultaten bij het onderdeel 

programmering en de onverwachte, goede resultaten uit de verhuringen genereerde de afdeling 

horeca een veel hogere omzet dan begroot.  

 

Subsidiebaten (R: € 5.759 vs. B: € 5.757) 

Op de exploitatiesubsidie van de Gemeente Haarlem zijn de jaarlijkse afschrijvingen renovatie 

Concertgebouw (Philharmonie) ad € 68.000 in mindering gebracht (deze loopt per 2044 af). 

Daarnaast ontvangt de Stichting van de Gemeente Haarlem 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 onderdeel vormt 

van de huurcontracten. De subsidie wordt gedoteerd aan de voorziening onderhoud, waaraan de 

uitgaven ten behoeve van het onderhoud worden onttrokken. De afwijking van de gerealiseerde 

cijfers ten opzichte van de begroting zijn het gevolg van de indexatie van de Onroerend 

Zaakbelasting die door de gemeente volledig wordt gesubsidieerd. 

 

Overige baten (R: € 677 vs. B: € 586)  

De overige baten worden gevormd door de inkomsten uit sponsoring en fondsenwerving en de 

vergoedingen uit de kaartverkoop en garderobe en overige inkomsten. 

Het hogere resultaat komt grotendeels op het conto van de afdeling fondsenwerving. In het 

voorjaar van 2017 hebben zij een gerichte telemarketing-actie georganiseerd waarmee vele nieuwe 

donateurs zijn geworven. Daarnaast leverde de vergoedingen uit de kaartverkoop meer op dan 

verwacht door hogere internetverkopen en opbrengst uit verlopen kaarttegoeden. 
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Lasten (R: € 10.174 vs. B: € 9.439) 

Programmering en marketing (R: € 1.886 vs. B: € 1.525) 

De kosten programmering eindigen – net zoals de entreegelden – flink hoger dan begroot. Zowel 

opbrengsten als kosten zijn ruim 28% hoger gerealiseerd dan vooraf werd verwacht. Opvallende 

voorstellingen aan het eind van het kalenderjaar, maar in het eerste deel van het seizoen 2017-

2018, waren onder andere de musical over het leven van Annie M.G. Schmidt, Hans Klok, Oletta 

Adams en de Nederlandse Pink Floyd coverband. 

 

Horeca (R: € 410 vs. B: € 293) 

De kosten horeca zijn in navolging van de hogere opbrengst gestegen ten opzichte van de 

begroting. Behalve de kostprijs van de verkopen vallen onder deze posten ook de overige 

horecakosten, zoals aanschaf inventaris buffet en bedrijfskleding. Onder deze post zijn tevens de 

kosten voor de vernieuwing van het horeca-aanbod begrepen. 

De gemiddelde brutomarge is dit jaar iets gestegen ten opzichte van vorig jaar en komt uit op 

68,0% (2016: 66,7%).  Deze lichte stijging wordt met name veroorzaakt door de component food 

die percentueel iets gedaald is, waar meer maatwerk wordt geleverd en vaker gebruik gemaakt 

wordt van externe cateraars.  

 

Personeel (R: € 3.301 vs. B: € 3.109)  

De personeelskosten zijn met 6% flink hoger geëindigd ten opzichte van de begroting. Deze stijging 

komt geheel op het conto van de variabele en overige personeelskosten. De variabele 

personeelskosten – inhuur van evenement-gebonden personeel (horeca, kassa en techniek) 

kwamen als gevolg van het hogere activiteitenniveau bij zaalhuur ook hoger uit. De overige 

personeelskosten stegen met name door een flinke toename van het aantal niet opgenomen 

verlofuren en de wervingskosten ter vervanging van de managers marketing en financiën. 

De totale formatie steeg met 3 fte ten opzichte van vorig boekjaar, doordat op verschillende 

afdelingen de formatie (tijdelijk) werd uitgebreid, vaak om het hoofd te bieden aan de grote 

werkdruk.  

 

Huisvestings- en exploitatiekosten (R: € 4.219 vs. B: € 4.141) 

Deze overschrijding werd grotendeels veroorzaakt door de variabele inhuurkosten van technische 

en horeca-apparatuur ten behoeve van verhuringen. Daarnaast vielen de kosten van schoonmaak 

en automatisering hoger uit dan begroot.  De kosten voor energie (elektra en gas) bleven flink 

onder de begroting. Zowel de post verzekeringen en belastingen als de overige huisvestigingskosten 

bleven in lijn met de begrote bedragen voor 2017.  

 

Huur en onderhoud 

De lasten voor huur worden in zijn geheel door de Gemeente gesubsidieerd. Voor het jaarlijkse 

onderhoud van de beide panden wordt door de gemeente op basis van een meerjarig 

onderhoudsplan subsidie verstrekt voor dagelijks en planmatig onderhoud van zowel het huurders- 

als het eigenaarsdeel van het onderhoud. De subsidie voor het planmatig onderhoud en het 

huurdersonderhoud dat niet wordt aangewend, wordt gedoteerd aan de meerjarige 

onderhoudsvoorziening. In het verslagjaar was sprake van een onttrekking aan de voorziening. Dit 
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werd hoofdzakelijk aangewend voor de Philharmonie waar o.a. de reguliere verlichting als 

noodverlichting aan de beurt was. Ook onderhoudswerkzaamheden aan vloeren en trappenhuis 

zorgden voor hogere lasten. 

 

Overige lasten (R: € 371 vs. B: € 377) 

De overige lasten, bestaande uit de afschrijvingen, de algemene kosten en de financiële lasten 

komen samen iets lager uit dan begroot. Deze besparingen zaten in de afschrijvingen en binnen de 

algemene kosten hoofdzakelijk door een vrijval van de voorziening dubieuze debiteuren. De 

financiële baten en lasten daarentegen stegen ten opzichte van de begroting. De huidige 

rentestand is daar debet aan.  

 

Risico’s 

Stadsschouwburg en Philharmonie heeft eind 2016 een risicoanalyse uitgevoerd waarin de 

belangrijkste risico’s zijn benoemd waar de organisatie mee geconfronteerd wordt. Op grond van 

een weging van de kans dat een risico zich voordoet en de impact die dat heeft, is in 2017 een plan 

van aanpak opgesteld om te bepalen welke beheersmaatregelen genomen kunnen worden om te 

voorkomen dat deze risico’s zich voordoen dan wel welke stappen ondernomen moeten worden 

om de gevolgen van de risico’s zoveel mogelijk te beperken. Jaarlijks wordt dit plan van aanpak 

geactualiseerd en besproken met alle betrokkenen, de Ondernemingsraad en de Raad van Toezicht. 

De belangrijkste risico’s die geformuleerd zijn, betreffen: 

- Werkdruk. Dit is een belangrijk operationeel risico, dat mede veroorzaakt door het 

seizoenpatroon waar Stadsschouwburg en Philharmonie mee te maken heeft. Met name het 

najaar is een drukke periode, waarin culturele en commerciële activiteiten elkaar in hoog 

tempo opvolgen. De organisatie tracht zoveel mogelijk de activiteiten die zich aandienen te 

spreiden over het seizoen en ook minder drukke periodes hiervoor te benutten. Binnen de 

beschikbare financiële kaders wordt extra capaciteit ingehuurd. Groeistuipen, bijvoorbeeld bij 

Sales en Fondsenwerving,  veroorzaken ook (incidentele) werkdruk waar tijdig aandacht aan 

gegeven moet worden. 

- Het weerstandsvermogen van de organisatie is beperkt. Om het weerstandsvermogen te 

vergroten werkt de organisatie bewust en planmatig toe naar een (tijdelijk) winstgevende 

situatie, door meer inkomsten te genereren en te blijven zoeken naar mogelijkheden om 

kosten te besparen. 

- De invloed op het artistieke aanbod is beperkt, waardoor er in sommige jaren een 

afhankelijkheid ontstaat voor het aan te bieden programma. Door sector brede samenwerking 

met theaters, producenten en artiesten wordt aandacht aan dit risico besteed. Ook worden 

overheden, zowel lokaal als nationaal, betrokken bij de discussie hierover en worden zij 

geattendeerd op de noodzaak daar op een constructieve wijze aan mee te werken door o.a. 

middelen beschikbaar te stellen die nodig zijn om de programmering op een hoog artistiek peil 

te behouden. 

Vooruitblik 

Met een laatste structurele ingreep in de exploitatiesubsidie in 2018 in het vooruitzicht en na vele 

jaren van forse bezuinigingen vanuit de gemeente achter de rug heeft Stadsschouwburg en 

Philharmonie de afgelopen jaren haar financiële positie niet alleen stabiel kunnen houden, maar zelfs 
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licht kunnen uitbouwen. Het gaat daarbij om een structurele jaarlijkse subsidievermindering van ruim 

€ 200.000, circa 10% van de oorspronkelijke exploitatiesubsidie. 

Na een topjaar in 2016 is ook 2017 afgesloten met een positief resultaat en is er ruimte geweest voor 

het opbouwen van het weerstandsvermogen en het vormen van een bestemmingsreserve om het 

naderende jubileumseizoen 2018-2019 een extra steuntje in de rug mee te geven. 

In de komende jaren blijven wij deze koers van inkomstenverhoging waar mogelijk volgen. Daarbij 

zetten wij in op de vijf speerpunten zoals geformuleerd in ons Ondernemingsplan 2017-2020: 

inspireren, zowel op cultureel als zakelijk vlak en verbinden door de klant centraal te zetten, draagvlak 

creëren bij particulieren en bedrijven en samenwerking zoeken binnen en buiten de stad.  

Onderdeel van het financieel beleid voor de komende jaren blijft bouwen aan een passend 

weerstandsvermogen om waar nodig tegenslagen te kunnen opvangen. 

 

Stadsschouwburg Haarlem 100 jaar! 

Op 30 september 2018 is het precies 100 jaar geleden dat de Haarlemse schouwburg werd 

geopend. Die dag geven wij de aftrap voor het jubileumseizoen 2018 – 2019 dat bol zal staan 

van activiteiten die de 100-jarige geschiedenis van de Stadsschouwburg belichten. Het seizoen zal 

starten met een hilarische Bonte Gala avond met een keur aan Haarlemse artiesten, waaronder ‘Loes 

en Marlie’-coryfee Brigitte Kaandorp, Veldhuis & Kemper en ‘Scrooge van het eerste uur’ Erik van 

Muiswinkel. In de Kerstperiode volgt de vierde editie van Scrooge, nu in een meer eigentijds jasje 

gestoken door een team dat bestaat uit o.a. de mannen van Toneelgroep Het Volk en Rieks Swarte 

voor de decors. Daarnaast zal er aandacht zijn voor oud en nieuw, voor jong en oud en voor 

professionals en amateurs. Voor iedere Haarlemmer is er iets te halen en het is onze intentie om ook 

iets na te laten aan de Haarlemmers als dank voor hun jarenlange steun en aandacht voor de 

Stadsschouwburg en haar bespelers. Kortom een theaterseizoen dat Haarlem nog lang zal heugen.  

 

Begroting 2018 (in € 1.000) 

 

Baten  

Entreegelden 1.725 

Zaalhuur 820 

Horeca 910 

Subsidiebaten 5.896 

Overige baten       645 

 9.996 

Lasten 

Programmering en marketing 2.141 

Personeel 3.169 

Huisvesting- en exploitatiekosten 1.401 

Huur 2.858 

Overige lasten 404 

 9.973 

Financiële baten en lasten -9 
 
Saldo  14 
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Tenslotte 

2017 was opnieuw een succesvol jaar voor het team van Stadsschouwburg en Philharmonie 

Haarlem. Het herstel van het consumentenvertrouwen in combinatie met een artistiek interessant 

programma leverde een financieel positief resultaat op. Ook op het vlak van de verhuur zagen wij 

mooie resultaten. Als cultureel ondernemer houden wij de blik vooruit gericht en tussen alle 

activiteiten door was er ook ruimte om nieuwe concepten te ontwikkelen zoals een volledig nieuw 

foodbook, waarin wij een smakelijk en duurzaam culinair aanbod bieden dat past bij elk evenement 

en congres. 

Met de verkiezingen in 2018 in het vooruitzicht werd ook de samenwerking met de partners in de 

stad verder geïntensiveerd om in gezamenlijkheid het belang dat cultuur heeft voor de stad helder 

voor het voetlicht te brengen.   

De medewerkers van Stadsschouwburg en Philharmonie hebben ook dit jaar weer een 

indrukwekkende prestatie geleverd door altijd klaar te staan voor de gast. Het gemiddelde cijfer 

voor onze gastvrijheid is niet voor niets ruim een 8,5. Wij zijn onze medewerkers veel dank 

verschuldigd. Een woord van dank geldt ook onze Raad van Toezicht voor het constructieve 

meedenken met ons op weg naar de toekomst. 

 

Directie Stichting Stadsschouwburg en Philharmonie Haarlem 

 

 

 

________________ ________________ 

Jaap Lampe Yvonne van Popta 

Algemeen directeur Zakelijk directeur 

 

 

 

 

Haarlem, 24 april 2018 
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1. BALANS PER 31 DECEMBER 2017

(na resultaatbestemming)

(in euro's) REF. 31 december 2017 31 december 2016

Vaste activa

Materiële vaste activa 5.1.1 2.032.889          2.091.495          

Vlottende activa

Voorraden 5.2.1 19.910                16.462                

Vorderingen 5.2.2 1.045.980          894.108              

Liquide middelen 5.2.3 1.987.567          1.950.509          

5.086.347          4.952.575          

Eigen vermogen en reserves 5.4 591.069              505.938              

Egalisatierekening MVA 5.5 61.480                86.507                

Voorzieningen 5.6 1.433.369          1.472.545          

Langlopende schulden 5.7 403.600              444.200              

Kortlopende schulden 5.8 2.596.831          2.443.386          

5.086.347          4.952.575          
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2. STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2017

(in euro's) REF.  rekening 2017 begroting 2017  rekening 2016

Baten

Entreegelden 6.1.1 1.851.278            1.435.500            1.727.381            

Zaalhuur 6.1.2 982.006               780.000                1.059.834            

Horeca verkopen 6.1.3 1.003.827            895.996                1.153.958            

Subsidiebaten 6.1.4 5.758.941            5.756.555            5.698.495            

Overige baten 6.1.5 677.008               586.194                641.301               

Som der baten 10.273.060          9.454.245            10.280.969          

Lasten

Kosten programmering 6.2.1 1.673.314            1.300.250            1.569.741            

Marketing 6.2.2 213.182               225.000                193.311               

Kosten horeca 6.2.3 409.658               292.881                466.257               

Personeelskosten 6.2.4 3.301.257            3.108.670            3.126.900            

Afschrijvingen 6.2.5 184.340               193.558                234.973               

Huisvestings- en exploitatiekosten 6.2.6 4.219.456            4.141.153            4.284.790            

Algemene kosten 6.2.7 172.333               177.750                208.668               
  

Som der lasten 10.173.540          9.439.262            10.084.641          

Financiële baten en lasten 6.3 14.392-                  5.495-                    11.728-                  

Exploitatieresultaat 85.128                  9.488                    184.600               

Bestemming exploitatieresultaat

Algemene reserve 13.295                  11.644                  

Bestemmingsreserve 45.000                  115.000               

Bestemmingsfonds 26.833                  57.956                  

85.128                  184.600               
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3. KASSTROOMOVERZICHT OVER 2017

(in euro's) 2017 2016

Liquide middelen begin boekjaar 1.950.509     1.921.792      

Kasstroom uit operationele activiteiten:

Bedrijfsresultaat 85.128           184.600         

Aanpassingen voor:

Afschrijvingen investeringen 209.369        214.850         

Mutatie egalisatierekening 25.027-          13.090-            

Mutatie herwaarderingsreserve -                     61.990-            

Mutatie voorzieningen 39.176-          315.266-         

Veranderingen in werkkapitaal:

Mutatie operationele vorderingen 151.872-       139.624       

Mutatie voorraden 3.448-            1.477            

Mutatie operationele kortlopende schulden 153.445       54.112-         

Veranderingen in werkkapitaal 1.875-             86.989            

Kasstroom uit operationele activiteiten 228.419        96.094            

Kasstroom uit investeringsactiviteiten:

Desinvesteringen in materiële vaste activa 4.607            91.332         

Investeringen in materiële vaste activa 155.368-       116.799-       

Mutaties in financiële vaste activa:

Ontvangsten bouwsponsoring -                    16.800         

Kasstroom uit investeringsactiviteiten 150.761-        8.667-              

Kasstroom uit financieringsactiviteiten:

Aflossingen langlopende schulden 40.600-         58.711-         

Kasstroom uit financieringsactiviteiten 40.600-          58.711-            

Netto kasstroom 37.058          28.716            

Liquide middelen ultimo boekjaar 1.987.567     1.950.509      

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

4.1. Algemeen

Algemeen
De Stichting Stadsschouwburg en Philharmonie, 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) en de bepalingen van en krachtens de Wet
normering topinkomens (WNT).

Gebruik 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.

Continuïteit
De Stichting beschikt over een kapitaal, incl. bestemmingsreserve en bestemmingsfonds van € 591.069.
De organisatie streeft naar uitbreiding van het weerstandsvermogen, maar ziet vooralsnog geen problemen 
voor de continuïteit gezien de bestaande liquiditeitspositie van de Stichting.
Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling.

4.2 Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

Algemeen
De grondslagen die worden toegepast voor de waardering van activa en passiva en de resultaatbepaling
zijn gebaseerd op historische kosten. De gehanteerde grondslagen van waardering en 
resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van het voorgaand jaar.

Materiële 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 verzekerde waarde. Ten grondslag van deze
waarde ligt een taxatierapport.

Over de activa wordt als volgt afgeschreven:
- verbouwingen                                10 - 40 jaar
- inventarissen                                  5 - 10 jaar
- instrumenten niet van toepassing
- andere vaste bedrijfsmiddelen             5 - 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.
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ALGEMENE TOELICHTING (VERVOLG)

Bijzondere waardevermindering van activa
De stichting 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.

Financiële instrumenten 
De financiële instrumenten omvatten handels- en overige vorderingen, geldmiddelen, leningen, handels-
en overige te betalen posten. Financiële instrumenten worden bij de eerste opname verwerkt tegen reële
waarde. Gegeven het karakter van de financiële instrumenten benadert de nominale waarde deze waarde.
Na de eerste opname worden financiële instrumenten op de hieronder beschreven manieren 
gewaardeerd. De reële waarde van de meeste in de balans verantwoorde financiële  instrumenten 
benadert de  boekwaarde ervan.

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

Vorderingen
De grondslagen voor de waardering van vorderingen zijn beschreven onder het hoofd Financiële 
instrumenten. Er vindt een vermindering van de waarde plaats door aftrek van noodzakelijk geachte 
voorzieningen voor oninbaarheid.

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

Bestemmingsfonds
Onder de bestemmingsfondsen wordt opgenomen het deel van het eigen vermogen dat is afgezonderd,
omdat daaraan door derden een beperkte bestemming is gegeven.

Herwaarderingsreserve
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.

Egalisatierekening 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.
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ALGEMENE TOELICHTING (VERVOLG)

Voorzieningen
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.

Pensioenen
De Stichting heeft een toegezegde pensioenregeling. Deze regeling is ondergebracht bij het
bedrijfstakpensioenfonds ABP. De Stichting 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.

Schulden
De schulden zijn gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs op basis van de effectieve rentemethode,
die gezien de aard van de post overeenkomt met de nominale waarde.

4.3 Grondslagen voor de bepaling van het resultaat

Baten
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.

Lasten
De lasten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

4.4 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 
dan operationele activiteiten. Transacties waarbij geen instroom of uitstroom van kasmiddelen plaatsvindt 
zijn niet in het kasstroomoverzicht opgenomen. 
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ALGEMENE TOELICHTING (VERVOLG)

4.5 Verhouding belaste - en vrijgestelde prestaties voor de omzetbelasting

Voor de Philharmonie verhouden de belaste- en vrijgestelde prestaties zich als 98:2.
Voor de Stadsschouwburg 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 vereiste btw-belaste gebruik voor btw-belaste huur 
van de panden.

4.6 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 en deze als normenkader bij het 
opmaken van deze jaarrekening gehanteerd.

4.7 Samenwerkingsverbanden

Peter 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.

Beheersstichting 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.



Stichting Stadsschouwburg en Philharmonie Haarlem 21.

5. TOELICHTING OP DE BALANS
(in euro's)

Activa

5.1.1 Materiële vaste activa Andere vaste
Verbouwingen Inventaris Instrumenten bedrijfsmiddelen Totaal

1 januari 2017
Aanschafwaarde 2.083.372          1.503.747          239.618             443.611 4.270.348
Cumulatieve afschrijving 706.012-             1.148.451-          -                          324.390-             2.178.853-          

Boekwaarde 1.377.360 355.296 239.618 119.221 2.091.495

Mutaties 2017
Investeringen 4.353                 32.709               33.938               84.369               155.369             
Desinvesteringen 8.129-                 1.095-                 -                          -                          9.224-                 
Afschrijvingen 84.376-               85.896-               -                          39.096-               209.368-             
Afschrijvingen op desinvesteringen 3.523                 1.095                 -                          -                          4.618                 

84.629-               53.187-               33.938               45.273 -58.605 

31 december 2017
Aanschafwaarde 2.079.596          1.535.361          273.556             527.980             4.416.493          
Cumulatieve afschrijving 786.865-             1.233.252-          -                          363.486-             2.383.604-          

Boekwaarde 1.292.731 302.109 273.556 164.494 2.032.889

Afschrijvingspercentages 2,5% - 10% 10% - 20% 0% 6,67% - 20%
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TOELICHTING OP DE BALANS (VERVOLG)
(in euro's)

5.2 Vlottende activa

5.2.1 Voorraden 31-12-2017 31-12-2016

Horeca-artikelen 19.910            16.462            

Balanswaarde 19.910            16.462            

5.2.2 Vorderingen

Debiteuren 31-12-2017 31-12-2016

Debiteuren 167.531          331.475          
Voorziening dubieuze debiteuren -                       20.594            

Balanswaarde 167.531          310.880          

Belastingen en premies sociale verzekeringen 31-12-2017 31-12-2016

Omzetbelasting 150.818          75.196            

Overige vorderingen en overlopende activa 31-12-2017 31-12-2016

Vorderingen inzake bouwsponsoring -                       16.800            
Vooruitbetaalde kosten 415.579          353.903          
Nog te ontvangen opbrengsten 6.998               5.328               
Nog te ontvangen diversen 285.506          87.893            
Overige vorderingen en overlopende activa 19.548            44.109            

Balanswaarde 727.631          508.032          

Totale balanswaarde 1.045.980       894.108          

5.2.3 Liquide middelen 31-12-2017 31-12-2016

Kas 8.222               18.706            
Bank 1.979.345       1.931.803       

Totaal 1.987.567       1.950.509       

De liquide middelen staan vrij ter beschikking.
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TOELICHTING OP DE BALANS (VERVOLG)

(in euro's)

5.4 Eigen vermogen 1-1-2017 mutatie 31-12-2017

Stichtingskapitaal 45                    - 45                       
Bestemmingsfonds 60.729            26.833           87.562               
Bestemmingsreserve 115.000          45.000           160.000             
Herwaarderingsreserve 239.618          -                      239.618             
Algemene reserve 90.547            13.295           103.844             

505.938          85.128           591.069             

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.

De bestemmingsreserve is voor € 130.000 gevormd ten behoeve van het 100-jarig jubileum in 2018 van de 
Stadsschouwburg en voor € 30.000 voor uitvoering van beheersmaatregelen in het kader van de belangrijkste
risico's die benoemd zijn in de risico-analyse.

De herwaarderingsreserve is gevormd naar aanleiding van een herwaardering van de actuele waarden van 
de instrumenten in 2015.

5.5 Egalisatierekening MVA 1-1-2017 mutatie 31-12-2017

86.507            25.027           61.480               
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TOELICHTING OP DE BALANS (VERVOLG)
(in euro's)

5.6 Voorzieningen 1-1-2017 mutatie 31-12-2017

Huurdersonderhoud Philharmonie 642.835        114.018-        528.817       

Huurdersonderhoud Stadsschouwburg 669.334        20.863          690.197       

Planmatig onderhoud Philharmonie 210.389        39.935          250.324       

Planmatig onderhoud Stadsschouwburg 67.553-          20.817          46.736-         

Jubileum-uitkering 17.540          6.773-             10.767         

1.472.545     39.176-          1.433.369   

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 4,5%. De voorziening is langlopend.

5.7 Langlopende schulden

Leningen 31-12-2017 31-12-2016

Stand begin boekjaar 484.800 525.400
Aflossing boekjaar 40.600-          40.600-          
Stand einde boekjaar 444.200        484.800        
Kortlopend deel 40.600-          40.600-          

Boekwaarde einde boekjaar 403.600 444.200

In 2010 is een 10-jarige groenlening afgesloten ter financiering van de zonnecollectoren die geplaatst
zijn op de Philharmonie tegen een rentepercentage van 3,05% voor 10 jaar vast. 
Aflossing vind maandelijks plaats in gelijke termijnen.
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 € 300.000 heeft een resterende looptijd van langer dan 5 jaar.
Deze laatstgenoemde lening is aangegaan met een gemeentegarantie.
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5.8 Kortlopende schulden 31-12-2017 31-12-2016

Crediteuren 796.848 931.513

Aflossingsverplichtingen 31-12-2017 31-12-2016

Kortlopende deel langlopende leningen 40.600 40.600
Kortlopende deel af te dragen sponsorinkomsten -                           18.111                    

Balanswaarde 40.600 58.711

Belastingen en premies sociale verzekeringen 31-12-2017 31-12-2016

Pensioenpremies 31.744                27.737                    
Loonheffing 95.200                94.026                    

Balanswaarde 126.944              121.763                  

Overige schulden en overlopende passiva 31-12-2017 31-12-2016

Nog te betalen kosten 267.430              187.131                  
Overlopende passiva personeel 210.326              186.133                  
Vooruitontvangen recettes 1.076.862          849.762                  
Vooruitontvangen diversen 77.822                108.373                  

Balanswaarde 1.632.440          1.331.399              

Totaal kortlopende schulden 2.596.831          2.443.386              

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

Niet uit de balans blijkende rechten en verplichtingen

Rechten

De rechten die voortkomen uit de verleningsbeschikking huurgerelateerde kosten voor 2018-2020 bedragen resp.
€ 5.306.022 voor de Philharmonie en € 5.721.211 voor de Stadsschouwburg. De rechten die voortkomen uit de 
verleningsbeschikking exploitatiekosten voor 2018-2020 bedragen resp. € 2.449.760 voor de Philharmonie en
€ 3.943.300 voor de Stadsschouwburg.
De subsidie is voor de jaren 2019 en 2020 aan de stichting verleend, maar onder de voorwaarde dat bij het
vaststellen van de begroting voor deze jaren door de gemeenteraad voldoende gelden ter beschikking
wordt gesteld.

Verplichtingen

Huurcontract Philharmonie
Het bedrag aan huurverplichtingen aangaande de huisvesting van de Philharmonie bedraagt circa € 111.600
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 € 126.500
per maand. De huurverplichting is aangegaan tot en met 31 december 2018.

Zekerheden 10-jarige groenlening
Als zekerheid van betaling van de schulden uit hoofde van de openstaande groenlening heeft de Stichting 
al haar huidige en toekomstige inventaris in onderpand gegeven aan de Rabobank.
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6. TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

(in euro's)
 rekening 2017 begroting 2017  rekening 2016

6.1.1 Entreegelden

Opbrengst entreegelden 1.851.278            1.435.500            1.727.381            

6.1.2 Zaalhuur

Inkomsten uit verhuur zalen 982.006               780.000               1.059.834            

6.1.3 Horeca verkopen

Opbrengst horeca 1.003.827            895.996               1.153.958            

6.1.4 Subsidiebaten

Subsidie exploitatie 2.077.806            2.077.807            2.097.100            
Subsidie onderhoud 803.424               803.422               795.365               
Subsidie huurkosten gebouw 2.788.460            2.788.461            2.720.449            
Overige subsidies 89.251                  86.865                  85.581                  

5.758.941            5.756.555            5.698.495            

Sinds 2005 draagt de Stichting jaarlijks een bedrag van € 68.000 bij aan de renovatie van de Philharmonie. 
Per boekjaar 2008-2009 is dit bedrag door de gemeente Haarlem verrekend met de exploitatiesubsidie. 
De oorspronkelijke looptijd van deze jaarlijkse bijdrage bedraagt 40 jaar.

6.1.5 Overige baten

Sponsoring / fondsen 303.252               245.500               235.168               
Vergoedingen op kaartverkoop 102.959               82.115                  82.727                  
Garderobe-opbrengsten 185.040               179.792               194.788               
Pachtopbrengst theatercafé 53.700                  53.787                  53.186                  
Overig 32.056                  25.000                  75.432                  

677.008               586.194               641.301               

6.2.1 Kosten programmering

Kosten gezelschappen 1.673.314            1.300.250            1.569.741            

6.2.2 Marketing

Kosten marketing 213.182               225.000               193.311               
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(in euro's)

 rekening 2017 begroting 2017  rekening 2016

6.2.3 Kosten horeca

Algemene kosten 51.576                 25.000               39.612                 
Kostprijs verkopen 358.082               267.881             426.645               

409.658               292.881             466.257               

6.2.4 Personeelskosten

Brutoloon 2.047.560            2.046.000          1.987.757            
Premies sociale lasten 319.951               303.309             319.288               
Pensioenpremies 268.030               278.382             229.026               
Inhuur personeel 461.496               349.359             419.373               
Overige personeelskosten 204.221               131.620             171.457               

3.301.257            3.108.670          3.126.900            

31-12-2017 31-12-2016
Medewerkers in vaste dienst

formatieplaatsen 51,6 48,4
medewerkers 59 55

Het evenementgebonden oproeppersoneel dat ingezet wordt bij horeca- en kassawerkzaamheden 
wordt via een payrollorganisatie tewerkgesteld bij de stichting.

Beloning Raad van Toezicht en bestuurders:

De Raad van Toezicht bestaat uit 6 leden welke geen bezoldiging genieten. 
De directie bestaat uit twee leden, die een bezoldiging ontvangen conform onderstaand overzicht.

J.J.Q. Lampe M. Hansen Y.M.C. van Popta
Functiegegevens Algemeen directeur Zakelijk directeur Zakelijk directeur
Duur functievervulling in 2017 1/1 - 31/12 1/1 - 30/9 1/10 - 31/12
Omvang dienstverband 1,00 fte 0,89 fte 1,00 fte
Gewezen topfunctionaris? nee nee nee
(Fictieve) dienstbetrekking? nee nee nee

Bezoldiging
Beloning plus
 belastbare onkostenvergoedingen 105.219               62.701               21.943                 
Beloningen betaalbaar op termijn 13.869                 10.395               2.803                   
Subtotaal 119.088               73.096               24.746                 
Individueel
 toepasselijk bezoldigingsmaximum 181.000               120.486             45.622                 
-/- Onverschuldigd betaald bedrag N.v.t. N.v.t. N.v.t.
Totale bezoldiging 2017 119.088               73.096               24.746                 

Duur functievervulling in 2016 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12
Omvang dienstverband 0,89 fte 0,89 fte
Beloning plus
 belastbare onkostenvergoedingen 93.857                 88.074               
Beloningen betaalbaar op termijn 12.780                 12.081               
Totale bezoldiging 2016 106.637               100.155             

Deze verantwoording is opgesteld op basis van de van toepassing zijnde regelgeving uit de Wet 

normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector.
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TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN (VERVOLG)
(in euro's)

 rekening 2017 begroting 2017  rekening 2016

6.2.5 Afschrijvingen

Materiële vaste activa 209.368               193.558               248.062               
Egalisatierekening 25.028-                  -                             13.089-                  

184.340               193.558               234.973               

6.2.6 Huisvestings- en exploitatiekosten

Huur gebouw 2.788.461            2.788.461            2.720.450            
Schoonmaakkosten 160.265               130.585               169.190               
Energiekosten 101.217               133.124               120.987               
Onderhoudskosten -                             689.503               -                             
Dagelijks onderhoud 94.950                  -                             95.826                  
Bouwkundig onderhoud 191.071               -                             277.719               
Reparaties en onderhoud installaties 242.582               -                             414.015               
Beheerskosten 63.300                  -                             76.997                  
Servicekosten 129.523               -                             120.888               
Onttrekking voorziening onderhoud 32.399-                  -                             311.896-               
Verzekeringen en belastingen 124.621               124.865               119.267               
Kosten automatisering 113.952               95.000                  111.713               
Kosten verhuur zalen 120.465               56.000                  254.481               
Overige kosten 121.449               123.615               115.154               

4.219.456            4.141.153            4.284.790            

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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TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN (VERVOLG)

(in euro's)
 rekening 2017 begroting 2017  rekening 2016

6.2.7 Algemene kosten

Kosten kaartverkoop 44.266                  34.000                  48.614                     
Portokosten 11.090                  14.000                  14.454                     
Telefoonkosten 18.074                  21.000                  22.387                     
Overige kantoorkosten 30.252                  27.750                  28.770                     
Vrijval/dotatie
 voorziening dubieuze debiteuren 20.035-                  -                            20.594                     
Advieskosten 47.844                  29.500                  33.866                     
Overige algemene kosten 40.842                  51.500                  39.983                     

172.333               177.750               208.668                   

6.3 Financiële baten en lasten

Ontvangen rente 930                       10.000                  4.913                        
Rentekosten leningen 15.322                  15.495                  16.641                     

14.392-                  5.495-                    11.728-                     

Haarlem, 24 april 2018

Directie/Bestuur Raad van Toezicht

J.J.Q. Lampe P.W.C. van Barneveld J.C.J. Preijde
Algemeen directeur Voorzitter

Y.M.C. van Popta G. Reus-Deelder R.D. van Andel
Zakelijk directeur Vice-voorzitter

M.H.P.J. Emondts M.J. van Schaik
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OVERIGE GEGEVENS

(in euro's)

Gebeurtenissen na balansdatum

Er zijn geen relevante gebeurtenissen na balansdatum.

Resultaatbestemming 

Het bestuur van de Stichting heeft het voorstel tot bestemming van het exploitatieresultaat 

gedaan over het afgelopen boekjaar. De Raad van Toezicht heeft deze resultaatsbestemming,

zoals opgenomen onder de staat van baten en lasten, overgenomen en goedgekeurd.










