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Voorwoord
2017 is het jaar waarin de ambitie om het
kloppend hart van de stad te zijn centraal stond.

Inhoud

De organisatie staat midden in de Haarlemse
samenleving en streeft ernaar een herkenbare
bijdrage te leveren aan het culturele klimaat en
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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.
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
100e verjaardag viert.
In deze periode wil de organisatie graag nogmaals duidelijk maken wat
de waarde is van een mooie en goedlopende culturele organisatie in de
gemeenschap van Haarlem en wil daarnaast iets van blijvende waarde
aan de stad nalaten. Onze grote dank gaat uit naar alle medewerkers
voor hun toewijding aan en inzet voor de organisatie in het afgelopen
jaar.
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Jaap is blij dat Yvonne naar voren kwam als kandidaat: “Ze heeft
veel ervaring binnen de organisatie. Het gras hoeft niet altijd
groener te zijn. En ja, Yvonne opereert anders dan Maria deed,
maar dat is goed.”
Yvonne: “Maria heeft veel voor elkaar gekregen in en rondom de
gebouwen en daardoor kan ik nu meer inzetten op het sociale
domein, daar waar het over mensen gaat. Dat is ook persoonlijke
interesse.”
Duurzaamheid voorop
Eén van de speerpunten van 2017 was duurzaamheid. Iets dat
zich op allerlei gebieden laat zien en zich niet alleen uitstrekt tot
de gebouwen. Ook het personeel van Stadsschouwburg &
Philharmonie Haarlem wordt het liefst zo bestendig mogelijk
ingezet. Yvonne: “We werken hier allemaal vanwege onze capaciteiten, omdat we het leuk vinden en omdat we betrokken zijn.
Maar het is ook belangrijk om tijd voor jezelf te houden en niet
altijd met je werk bezig te zijn. Dus niet op zondagmiddag langs
fietsen om te controleren of de lampen wel branden of
’s avonds laat nog verplicht de e-mail beantwoorden. Daarnaast
wil ik zorgen voor meer duurzame sociale verbindingen in de
stad en daarbuiten.” Jaap: “Ook de programmering hebben we
duurzamer gemaakt, we hebben de relatie met een aantal gezelschappen - Scapino Ballet Rotterdam, het Nederlands

Interview met Yvonne van Popta en Jaap Lampe

Zaaien en
straks oogsten
Het tevredenheidscijfer van bezoekers ging omhoog, er
werden plannen gesmeed voor het jubileum en ook de
fondsenwerving behaalde groei. Stadsschouwburg &
Philharmonie Haarlem staat er goed voor en dat voelt
als een ‘steuntje in de rug’.

Tekst: Rinske Wels

Het was even spannend, want 2016 was - met name op finan
cieel vlak - een ontzettend goed jaar. Zou zich dat voortzetten in
2017? “We waren inderdaad een beetje afwachtend,” zegt Jaap
Lampe, “Maar het is goed geworden. Niet net zo goed, dat kon
bijna niet, maar we zijn heel tevreden. Fijn, die stabiliteit, dat
voelt als een steuntje in de rug.” Yvonne van Popta: “We richten
ons erop dat we elk jaar een positief resultaat behalen. Mede
om het weerstandsvermogen te vergroten, wat meer vlees op
de botten te krijgen. We reserveren een stuk van ons positieve
resultaat uit 2017 voor ons jubileum van volgend jaar. Dan willen
we uitpakken en is het fijn om nu al te weten dat je eventuele
tegenvallers kunt opvangen.”
Nieuwe directeur
Yvonne aan het woord is meteen de meest in het oog springen
de verandering van 2017. Een directiewissel: Maria Hansen
vertrok en Yvonne van Popta, tot dan toe Manager Financiën,
is de nieuwe zakelijk directeur van Stadsschouwburg &
Philharmonie Haarlem geworden. Yvonne: “Ik vind het echt
enorm leuk om deze stap gemaakt te hebben.” Wat is er veranderd?
“De verantwoordelijkheden liggen natuurlijk anders, ik ben nu
degene die er een klap op geeft aan het eind. En mensen moesten enigszins wennen aan mijn nieuwe rol. Ik zelf ook wel, haha.”

Persoonlijk hoogtepunt
van Jaap
“Voor mij is dat de musical ‘Watskeburt?!’. Het raakte
mij niet, ik snapte er niks van, maar de zaal zat tot de
nok toe vol met een heel ander en nieuw publiek dat
uit zijn dak ging. Zo leuk om te zien. In dat straatje
past ook ‘Klassiek van de Toekomst’. Onder leiding
van acteur Nils Verkooijen kwamen meer dan 1.000
jongeren in aanraking met klassieke muziek.”
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Persoonlijke hoogtepunt
van Yvonne
“Het Food Book. Dat is primair gemaakt voor onze
zakelijke klanten. Het betekent dat je bij ons op elk
moment kunt eten wat je wilt, binnen ons aanbod. We
hebben gekozen voor een spannend assortiment, maar
ook duurzaam en gezond. Van chocola met roze peper
en groentechips tot een gezonde bitterbal. Hierin zijn
we echt een voorloper binnen de theaterwereld.”

Kloppend
hart in beeld
Stadsschouwburg & Philharmonie Haarlem
presenteert een hoogwaardig aanbod aan
theater en muziek voor een breed publiek uit
Haarlem en omstreken. Onze theaters bieden
een gastvrij podium aan creatieve initiatieven van binnen en buiten de stad. Wij zijn

Philharmonisch Orkest|Nederlands Kamerorkest, het Nationale
Theater en Nederlands Blazers Ensemble - verdiept, zodat we
meer randprogrammering kunnen bieden en we ons sterker
verbonden voelen met deze makers.” Yvonne: “Die ene voorstelling kun je op twintig plaatsen zien, dan gaat het er ook om hóe
je het kunt zien, zo’n verbintenis brengt net dat beetje extra.”
Jubileumplannen opzetten
Een belangrijk deel van 2017 stond in het teken van de voorbereidingen van het jubileumseizoen in 2018/1019. Een nieuwe
versie van ‘Scrooge’ bijvoorbeeld betekent weer de wijken in
om kinderen door middel van workshops in aanraking te laten
komen met theater en wie weet te bewegen om auditie te doen
voor de kerstvoorstelling. Of neem de ‘Bonte Gala Avond’ met
grote Haarlemse artiesten, die al in een vroeg stadium benaderd
moesten worden. Jaap: “We hebben ook gekeken naar waar
de jubileumplannen aansluiten bij de thema’s uit ons ondernemingsplan. Wat we belangrijk vinden, en daar zijn we het
afgelopen jaar beter in geslaagd, is om het gebouw uit te gaan,
de stad in. Onze slogan is niet voor niets ‘Kloppend Hart van de
Stad. Dat laten we zien in onze programmering, maar ook door
activiteiten in de stad, meedenken met de programmering van
het festival Schalkwijk aan Zee of Parksessies bijvoorbeeld.”
Yvonne: “Waar we ook voorbereidingen voor getroffen hebben,
is het streamen van bepaalde voorstellingen en concerten. Ik
ben al bij een aantal verzorgings- en verpleegtehuizen geweest,
zodat mensen, die niet of moeilijk in staat zijn om naar ons toe
te komen, op hun eigen plek kunnen genieten van wat er bij ons
te zien is.”
Meer Cultuurdragers en Founders
Na de grote klapper van vorig jaar op het gebied van (particuliere) fondsenwerving, wilden beiden door op de ingeslagen

weg. Jaap: “Daar kun je in blijven bouwen. We merken dat we
elke keer weer nieuwe netwerken aanboren en nieuwe mensen
bereiken. Wat goed werkt is dat onze founders nieuwe founders
zoeken en hun het founderschap cadeau doen. Ook hebben we
een telemarketing-actie gedaan. In eerste instantie denk je:
telemarketing? Anno 2017? Maar wij werken met een mooi bureau, Seniorcall, waarbij oudere mensen namens ons bellen. Wat
mij meteen opviel, was dat zij ontzettend goed ingevoerd zijn.
Hun actie heeft heel veel nieuwe Cultuurdragers opgeleverd,
mensen die ons steunen met een eenmalige of een maandelijkse
donatie.” Yvonne: “De getallen laten bijna een verdubbeling zien
ten opzichte van het jaar daarvoor.”
Tevreden bezoekers
Een mooie opsteker was de flinke toename van het tevredenheidscijfer van de bezoekers (een gemiddelde van 8,6). Jaap:
“We proberen echt te leren van onze fouten en goed te communiceren met onze bezoekers. We sturen na een voorstelling een
servicemail naar een selectie van het publiek. Aan het eind van
het seizoen, in juni 2017, hebben we een top 3 aan klachten bekend gemaakt. Zo laat je aan mensen weten: dit waren de meest
voorkomende problemen die u gesignaleerd hebt en dit hebben
we eraan gedaan om het op te lossen. Eén van die dingen was
bijvoorbeeld de zichtbaarheid van de stoelnummers. Dat is dus
nu verbeterd.” Yvonne: “We hebben nu één persoon belast met
de coördinatie van de klachten, zodat ze ook niet meer per ongeluk blijven liggen. Een soort ombudsman als het ware. Ik denk
dat dat ook echt een verschil maakt.” Jaap: “Wat me opvalt, is
hoe veel opmerkingen ik krijg over de vriendelijkheid van ons
personeel.” Yvonne: “Ja, echt! Ik merk ook dat dat breed wordt
uitgedragen, door de hele organisatie heen.”

daarmee belangrijke ontmoetingsplekken in

Wisseling van
de wacht
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Na precies 10 jaar verliet
zakelijk directeur Maria
Hansen de organisatie om
op 1 oktober 2017 aan te
treden als executive director of de European League
of Institutes of the Arts.
Hansen heeft de afgelopen
jaren een grote bijdrage
geleverd aan de professionalisering en verduurzaming
van de organisatie. Zij werd
opgevolgd door Yvonne van
Popta die sinds december
2004 als manager Financiën
& Organisatie al aan de
stichting verbonden is.

de stad, waar het publiek en de artiest warm
wordt ontvangen en het zich door ons 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.

Watskeburt?!
Een musical over een rapperformatie (De Jeugd van
Tegenwoordig) die bijna uitverkoopt. Vooral door de
inzet van grappige filmpjes op de social media-kanalen
werd de juiste doelgroep geactiveerd tot transactie.
13 jan 2017

Eerste Hulp
Bij Kunst
Nationale Theaterweekend
Ook onze organisatie deed mee aan het nationale
theaterweekend. Het publiek werd getrakteerd op een
Popquiz, een Rollerdisco, een Plankenkoortsroute en
verschillende voorstellingen voor slechts 10 euro per
voorstelling.

Voor iedereen die meer wil weten over
kunst organiseerden de Haarlemse
kunstinstellingen gezamenlijk zes
inspiratieavonden over het bekijken,
begrijpen en genieten van hedendaagse
kunst. In januari deed Jaap Lampe een
boekje open over hedendaagse jazz.

20 t/m 22 jan 2017

23 jan 2017
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VSCD Congres
Het jaarlijkse congres van de Vereniging van
Schouwburg- en Concertgebouwdirecties vond
dit jaar plaats in de Philharmonie. Onze afdeling
Sales & Evenementen had het evenement samen
met Spitz Congresbureau tot in de puntjes verzorgd voor de 400 gasten.

Dansworkshop Scapino
Ballet Rotterdam
Als partner van onze organisatie verzorgt
Scapino Ballet Rotterdam graag randprogrammering in de Stadsschouwburg, zoals de twee
dansworkshops als inleiding op de beide voorstellingen in 2017.
31 januari & 4 april 2017

“Meneer Ton, de immer
enthousiaste gastheer.”

“Ik vind het fijn dat mensen je
verwelkomen.”

“Meneer Ton, de immer
enthousiaste gastheer.”

voor vragen.”

Klassiek voor Kids

De wereld van de klassieke muziek ontdekken kan
al vanaf jongs af aan met de concerten in de reeks
‘Klassiek voor Kids’ in de Stadsschouwburg en in
de Philharmonie. De basis is altijd muziek, soms
gecombineerd met andere genres en altijd verpakt
in een wonderbaarlijk verhaal, zoals bij ‘Bosch
in Bed’ (8+) van Saxofoonkwartet Artvark i.s.m.
dansgezelschap de Stilte.

Klassiek van
de Toekomst
Een coproductie met de jonge acteur
Nils Verkooijen, waarbij meer dan 1.000
jongeren de weg vonden naar klassieke
muziek. Een interactieve, multidisciplinaire show met 40 dansers, dj’s, een
lichtshow
en een
80-koppig
“Ik vind het
fijn dat
mensen jejeugdorkest.
“Kassa
leeg, geen mogelijkheden
Eenverwelkomen.”
geslaagde opvolger van Op de stip.

23 april 2017
“Dit is de eerste indruk en als deze

“Nieuwe
goed is, isinspiratie
het halve voor
werk al gedaan.”
voorstellingen.”

Theater

Young Adults Theater

De Haarlem Shuffle

voor vragen.”

“Ik vind het fijn dat mensen je
verwelkomen.”

“Dit is de eerste indruk en als deze
goed is, is het halve werk al gedaan.”

“Nieuwe inspiratie voor
voorstellingen.”

“Hierdoor zullen mensen vaker naar
de schouwburg gaan.”

“Vaak opstoppingen, kleine
draaicirkel.”

14 februari 2017

Jussenbroers maken
van De 48 uur van
een kaskraker

“Kassa leeg, geen mogelijkheden
voor vragen.”
“Vaak opstoppingen, kleine
draaicirkel.”

Met het jaarlijkse klassieke festival
‘De 48 uur van’ zijn we aanbeland bij de
moderne
componisten:
“Nieuwe
inspiratie voorRavel & Debussy.
voorstellingen.”
Gelukkig
zien we dat het publiek de stap
met“Wat
ons mee
maaktgezicht!”
naar de nieuwe tijd.
een smerig
De prachtige concerten van het
Nederlands Blazers Ensemble, het
“Entree ging soepel, geen wachtrij.”
Nederlands Kamerorkest en de
gebroeders Jussen maakten het tot
een minifestival van wereldformaat.
17 t/m 19 maart 2017

Young
Adults

“Hierdoor zullen mensen vaker naar
de schouwburg gaan.”

1 april 2017

Jaarlijks wisselt in de Philharmonie het bijzondere
meubilair van Nederlands ontwerp in de foyers.
Ton, de immer
Dutch Design in de Philharmonie was “Meneer
dit jaar extra
enthousiaste gastheer.”
speciaal, omdat er een Haarlemse ontwerpershoek
is
“Kassa leeg, geen mogelijkheden
bijgekomen: De Haarlem Shuffle.

29 en 30 mei 2017

“Dit is de eerste indruk en als deze
goed is, is het halve werk al gedaan.”

“Wat een smerig gezicht!”

“Hierdoor zullen mensen vaker naar
de schouwburg gaan.”
“Dit maakt mij nog meer enthousiast
voor het optreden.”

“Er is gelet op de details mbt
service, fijn.”

Bezoek in beeld
Een 100-tal bezoekers is
“Dit maakt mij nog meer enthousiast
vanuit
Marketing &
voor de
hetafdeling
optreden.”
Organisatie gevraagd om met
behulp van een app hun bezoek
aan onze gebouwen in beeld
te brengen. Met de schat aan
informatie die dit opleverde
gaan wij de komende jaren
aan de slag om de bezoekers
beleving te verbeteren.
juni 2017
“De communicatie over deze
kaarten is wat rommelig verlopen.”

De afdeling Programmering en de afdeling Marketing &
Communicatie hebben de krachten gebundeld en een groep
van 10 jongeren samengesteld die ons de komende jaren gaat
adviseren over programmering en meehelpt bij de publiciteit
van de door hun geselecteerde voorstellingen.
juni 2017

Internationale
Koorbiënnale
De negende editie van de Koorbiënnale was met
ruim 20.000 bezoekers en veel media-aandacht
de meest succesvolle editie tot nu toe. Het festival sloot af met een feestconcert in de Grote Zaal
waar de gebroeders Jussen de show stalen in een
prachtige ‘Carmina Burana’.
1 t/m 9 juli 2017
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Achter het huis
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De première van een spannende
nieuwe bewerking van het dagboek
van Anne Frank, geschreven door
Ilja Leonard Pfeiffer, vond plaats in de
Stadsschouwburg.

Maestro
De opnames voor het vijfde seizoen van het
populaire televisieprogramma Maestro vonden weer
plaats in de Grote Zaal van de Philharmonie. Ruim 2
miljoen kijkers zagen in de acht afleveringen winnaar
Maartje van de Wetering er met de gouden baton
vandoor gaan.
8 september t/m 17 december 2017

10 & 11 november 2017

Parade in de Philharmonie
inclusief cultuurrecept
Tijdens Haarlem Cultuur Festival 2017 werd de
Philharmonie omgetoverd tot een mini-Parade met
optredens in alle hoeken en gaten. De cultuurdokters liepen rond om het publiek te voorzien van het
juiste recept voor een perfect avondje uit. Hierbij
werd een eerste stap gezet richting het advies op
basis van een genre-overstijgende beleving van
de avond of middag uit: verrijkend, avontuurlijk,
herkenbaar of spetterend.

Jubileumeditie
Haarlemse Voorleesfeest

9 & 10 september 2017

22 oktober 2017

Een extra feestelijke editie van dit voorleesfeest voor
vijfplussers in de Stadsschouwburg. Met in elk hoekje
een boekje, voorgelezen door de vrienden van Erik
van Muiswinkel en afgesloten door een interactieve
voorstelling van Wijnand Stomp.

Lennaert Nijgh
Theaterconcert
Sjors van der Panne, Jim de Groot, Izaline
Calister en Josee Koning brachten gezamenlijk een groots eerbetoon aan een van de
beste Nederlandse tekstschrijvers ooit met
grote hits en onbekende pareltjes.

Nachtclub in de
Stadsschouwburg

28 november 2017

Samen met een tiental Nederlandse collega-theaters presenteerden
wij ‘Paris de Nuit’ van Recirquel Company Budapest. Een avond vol
romantische verlangens en schoonheid, rokerige live jazz, dansers
en verbazingwekkende circusartiesten
29 september 2017

Dubbelspel, een cursus in zeven bedrijven
Samen met de Toneelschuur presenteerde de Stadsschouwburg voor de tweede keer
de Dubbelspelreeks, met hierin drie voorstellingen in de Stadsschouwburg en drie in de
Toneelschuur, voorafgegaan door een masterclass. Enthousiaste bezoekers kregen een
heel seizoen lang toneel in al haar facetten.

Geschiedenis
Festival
Ook tijdens de derde editie van dit festival waren alle zalen in de Philharmonie
gevuld met sprekers over ons verleden.
De technische productie van het gehele
festival is in handen van onze eigen
technische ploeg, die samen met afdeling
Sales & Evenementen weer een prachtig
festival heeft gefaciliteerd.
7 oktober 2017

Robots en VR-brillen
Het internationale congres van SingularityU The Netherlands vond plaats
in de Philharmonie en ging over de rol van technologie in de toekomst. De
foyers waren gevuld met kassen op zonne-energie, VR-brillen en robots. De
catering was volledig vegetarisch.
20 & 21 november 2017

v.a. 25 september 2017
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Het nieuwe
Food Book
De afdelingen Sales en de afdeling
Horeca zetten er samen hun tanden in:
het ontwikkelen van een nieuw en eigentijds Food Book voor de zakelijke klant. In
het concept is het appeltje voor de dorst
ook een mooi verhaal over duurzaam
ondernemen en culinair verrassen met
puur en gezond voedsel.
december 2017

Jeugdambassadeur
Thijn

De afdeling fondsenwerving heeft
een campagne opgestart om de
mogelijkheid te bieden Stadsschouwburg
& Philharmonie op te laten nemen in
een testament. De folder ligt klaar in de
gebouwen.

Onze jeugdambassadeur Thijn reisde
ook in 2017 het land door om bij voorstellingen mooie filmpjes te maken en
de makers te interviewen. Thijn gaf een
prachtig interview tijdens Lampe Belicht
Live 2017 over zijn passie voor theater.

I Love X-Mas
Het Haarlemse amateurgezelschap Theatergroep
Eglentier zette de Grote
Zaal op z’n kop met een
kerstfeest voor zowel liefhebbers als haters van deze
feestdagen.
21 t/m 23 december 2017

Telemarketing en
Founderschap cadeau
De afdeling Fondsenwerving heeft via de organisatie
‘Seniorcall’ onze vaste klanten gevraagd of ze zich
misschien ook op een andere manier aan ons willen
verbinden. Dit resulteerde in 236 nieuwe cultuur
dragers. Hiernaast mochten de bestaande founders
(grote begunstigers) een founderschap cadeau doen
aan iemand in hun omgeving. Dit resulteerde na afloop
in 59 nieuwe founders.

Familie meezing
kerstconcert is een
blijvende hit

Green Key
Het Gouden Green Key certificaat behaalden wij niet voor
niets. De verduurzaming van
de gebouwen gaat steeds een
stapje verder. Inmiddels worden
alle balletvoorstellingen in de
Stadsschouwburg verlicht met
100% LED-armaturen en hebben
we twee nieuwe beamers die
niet meer op hallogeen maar
op laser werken en 10 jaar
meegaan.

Ondernemingsverkiezing
Noord-Holland

Ook de tweede editie van deze eigen
productie was een kaskraker. Meer dan
1.200 bezoekers zongen mee met Mylou
Frencken en het kinderkoor en genoten
van het kerstverhaal, voorgelezen door
Dieuwertje Blok.
24 december 2017
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Uw toegift:
nalatenschap

De Philharmonie is partner geworden van deze
verkiezingen en zal in die hoedanigheid fungeren als
de locatie voor de komende edities.

Was getekend
Annie M.G.
Schmidt
Maar liefst vijf keer stond
deze hitmusical - met in
de hoofdrol de gelouterde
Simone Kleinsma –in onze
volledig uitverkochte
Stadsschouwburg.
26 t/m 30 december 2017

Sponsor jeugdvoorstellingen
Puur Makelaars is sinds mei
2017 sponsor van een aantal
van onze jeugdvoorstellingen.
Wij zijn zeer verheugd met
deze steun.

Start opfris
nieuwe huisstijl
Om een frisse en vrolijke, maar
vooral eenduidige uitstraling te
creëren zowel offline als online,
is medio 2017 een traject gestart
met het Haarlemse vormgeversbureau Brr Brr.
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mering en de onverwachte, goede resultaten uit de verhuringen,
genereerde de afdeling horeca een veel hogere omzet dan
begroot. De overige baten worden gevormd door de inkomsten
uit sponsoring en fondsenwerving en de vergoedingen uit o.a.
de kaartverkoop en de garderobe. Het hogere resultaat kan
grotendeels op het conto van de afdeling fondsenwerving
geschreven worden. In het voorjaar van 2017 hebben zij middels
een gerichte telemarketing-actie nieuwe donateurs geworven.
De kosten volgen de baten
De kosten volgden de ontwikkeling in de bijbehorende baten en
het hogere activiteitenniveau. Zowel opbrengsten (entreegelden) als de kosten van de programmering en marketing
eindigden ruim 28% hoger dan vooraf was begroot. De kosten
voor 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 overige horecakosten,
zoals de aanschaf van de buffetinventaris 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%) door scherpere inkoop en meer maatwerk.

Financieel
Na het zeer succesvolle voorgaande jaar is ook 2017 met
een positief exploitatieresultaat afgesloten.

Een resultaat van circa € 85.000, waarmee het ook ruim boven
de begroting uit kwam. Hierdoor kon de organisatie een verdere
stap maken in de versterking van het weerstandsvermogen
en bestemmingsreserves uitbreiden ten behoeve van het
aankomende 100-jarig jubileum van de Stadsschouwburg en
de risicobeheersing. Het eigen vermogen, bestaande uit het
stichtingskapitaal, bestemmingsfonds en diverse reserves,
komt hiermee uit op € 591.069.
Een fraai resultaat
De baten uit de voorstellingen zijn flink gestegen ten opzichte
van de begroting en ook hoger uitgekomen dan vorig jaar. Een
zeer fraai resultaat is daarnaast het gestegen rendement per
bezoeker (20%) en per activiteit (17%). Het aantal bezoekers bedraagt ruim 179.000 (2016: 198.000), verdeeld over 530 (2016:
573) activiteiten in beide gebouwen. De daling in bezoekersaantallen kwam voornamelijk voor rekening van de commerciële activiteiten en de amateurverhuur.

Grote internationale congressen
Boven verwachting was 2017 ook op het gebied van zaalverhuur, na het zeer succesvolle jaar 2016, 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), een meerdaags
internationaal congres van Microsoft, 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.
Omzet horeca hoger dan begroot
De horeca-opbrengsten zijn gekoppeld aan de resultaten die
door de culturele programmering en de zaalverhuur behaald
worden. Door de verbetering van de resultaten bij de program-

Personeelsinzet
Als gevolg van het hogere activiteitenniveau bij zaalverhuur
stegen de variabele inhuurkosten van technische- en horeca-apparatuur. Ook de variabele personeelskosten – inhuur van
evenement-gebonden personeel (horeca, kassa en techniek)
kwamen hoger uit. De totale personeelskosten stegen met 6%
ten opzichte van de begroting. Per 31 december 2017 bedroeg
het aantal formatieplaatsen in totaal 51,6, ingevuld door 59
medewerkers. Een stijging van 3 fte ten opzichte van vorig jaar,
doordat op verschillende afdelingen de formatie (tijdelijk) werd
uitgebreid, vaak om het hoofd te bieden aan de grote werkdruk.
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.
De Stichting voldoet in 2017 aan de voorwaarden die door de
gemeente Haarlem in de subsidiebeschikking gesteld zijn met
betrekking tot Social return on Investment, een regeling dat
minimaal 5% van de loonsom dient te worden besteed aan
inspanningen die gericht zijn op het vergoten van de kansen op
de arbeidsmarkt voor (jonge) mensen. Dit gebeurt o.a. door het
werken met stagiaires, het deelnemen aan projecten van JINC
en het sociaal partnerschap met Bedrijf en Samenleving.

Gebouwbeheer
De lasten voor huur worden in zijn geheel door de gemeente
Haarlem 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 gebruikt,
wordt gedoteerd aan de meerjarige onderhoudsvoorziening. In
het verslagjaar was sprake van een onttrekking aan de voorziening. Dit werd hoofdzakelijk aangewend voor de Philharmonie
waar o.a. zowel de reguliere verlichting als noodverlichting aan
de beurt was. Ook onderhoudswerkzaamheden aan vloeren en
trappenhuis zorgden voor hogere lasten. In de Stadsschouwburg waren er onderhoudskosten voor werkzaamheden aan
het dak (Spiegel Foyer), de herinrichting van het voorplein en
grootschalig schilderwerk. 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 de Grote Zaal. Tevens werd geïnvesteerd
in het orkestlicht in de Kleine Zaal en in theater-technische
apparatuur.
Risicobeheersing
Stadsschouwburg & Philharmonie Haarlem 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. Eind 2017
is dit plan van aanpak geactualiseerd en besproken met alle
betrokkenen, de Ondernemingsraad en de Raad van Toezicht.
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 &
Philharmonie Haarlem de afgelopen jaren haar financiële positie
niet alleen stabiel kunnen houden, maar zelfs licht kunnen
uitbouwen. In de afgelopen jaren is de subsidievermindering
opgebouwd naar structureel ruim € 200.000 per jaar, 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.

179.141
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2017 in getallen

Bezoekers bij culturele en
commerciële evenementen.
197.773 in 2016
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2016

390

De klant is betrokken

676

“Prachtige akoestiek,
heel intieme zalen. Het
personeel is behulpzaam
en vriendelijk. Ik bestel
al twee jaar een
aantal series en zal dit
volgende jaren blijven
doen.”

8,6

Klanten die ons meehelpen als sponsor,
Founder of Cultuurdrager. Dit is een bijna
een verdubbeling t.o.v. 2016. 390 in 2016

“Het plezier en de passie
straalt van het team van
de schouwburg af, dat is
zo aanstekelijk.”
Founders Nancy en Ward Kastrop

Klanttevredenheidscijfer
8,4 in 2016


Bezoeker n.a.v. concert
Nederlandse Bachvereniging
op 23 dec 2017

607.815
Nieuwsbrieven met tips op maat
zijn er in 2017 succesvol verzonden
naar 74.049 unieke klanten.
271.328 (naar 27.069) in 2016

7.390
Ingevulde serviceberichten over de kwaliteit
van het programma, de gastvrijheid en het
bestelproces.

1.600

Handdoekrollen zijn er in totaal verbruikt
in de toiletten van beide gebouwen.

“Wij ervaren de Philharmonie als
een zeer fijne locatie voor de
opname van ons programma.
De zaal, de bijbehorende ruimtes
en de samenwerking met alle
medewerkers dragen bij aan het
succes van deze productie. Wij
kijken nu al uit naar een volgende
productie in de Philharmonie!”
Sandra Hopstaken, Tuvalu Media (Maestro)

6.269

Bezoekers bij de acht opnames bij
de vijfde editie van Maestro.
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Personeel
in actie

24x

De rode loper uitgelegd voor een
première of evenement bij de entree
in onze gebouwen.

127.626

Kaartjes gescand door de portiers.

Groene
gebouwen

2.240

100%

Verlicht met LED zijn alle ballet
voorstellingen in de Stadsschouwburg.

De zakelijke klant

Blousjes en overhemden
gewassen en gestreken.

465
“De service van uw medewerkers
is bijzonder hoog en wordt door
mij zeer gewaardeerd.”

35.840

Koekjes bij de koffie geserveerd.

Flipovervellen beschreven tijdens
congressen (93 gehuurde flip-overs
met gemiddeld 5 vellen).

405

Kaarsen aangestoken
voor diners in de
Philharmonie.

Bezoeker bij concert Groot Omroepkoor
op 22 jan 2017
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Leesbrillen moeten nog opgehaald
worden bij gevonden voorwerpen. Het
voorwerp dat het vaakst blijft liggen!

24.320

Stoelen verplaatst uit de Grote
Zaal door de afdeling Techniek.

“De hele aanloop naar de conferentie toe is enorm prettig en
flexibel gelopen. Er wordt goed meegedacht om bepaalde
wensen te kunnen realiseren. Ook op de dag zelf verliep
het op rolletjes en een voorportier is een welkome luxe!
De locatie wordt je volledig toevertrouwd. Kortom prefect
en hopelijk tot snel!”
Simone Heeremans, SingularityU congres
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Staat van baten en
lasten over 2017
Rekening 2017

Rekening 2016

Entreegelden

1.851

1.727

Horeca en Zaalverhuur

1.986

2.214

Subsidiebaten

5.759

5.699

Overige baten

677

641

10.273

10.281

Programmering en marketing

1.886

1.762

Personeel

3.301

3.127

Exploitatiekosten

2.199

2.476

Huisvestingskosten

2.788

2.720

10.174

10.085

Financiële baten en lasten

-14

-12

Saldo voor resultaatbestemming

85

184

Algemene reserve

13

11

Bestemmingsreserve

45

115

Bestemmingsfonds

27

58

85

184

(in 1.000 euro’s)

Baten

Lasten

Resultaatbestemming

‘Als echte Haarlemse nog nooit in het
Stadsschouwburg geweest. Wat mooi
van binnen. Goede akoestiek en prettig
dat de jassen en een drankje bij de ticket
inbegrepen waren. De voorstelling was
grandioos.’
Bezoeker bij de voorstelling ‘I’m a Soulman’ op 28 okt 2017
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Begunstigers
Wij zijn de volgende personen en organisaties
zeer erkentelijk voor hun bijdrage aan
Stadsschouwburg & Philharmonie Haarlem.

Subsidiënten
Gemeente Haarlem
Nederlands Fonds voor de Podiumkunsten
VSB Fonds
J.C. Ruigrok Stichting
Stichting Zabawas
Prins Bernhard Cultuurfonds
Hoofdsponsors
Rabobank Haarlem en omstreken
Pot Jonker Advocaten
Sponsors
BDG Management – Anja Bak en Boudewijn de Groot
Heineken
Krans Helmig Stuijt Netwerk Notarissen
PUUR Makelaars
Sieraad Diensten
Sipkes Edelsmeden
Yess
Founding Families
Liesbeth van Boven
Familie Dobber, Bloemendaal
De heer en mevrouw B.J. Dorlas
Jaco van Ekeris en Gerti Maierl, Aerdenhout
Familie Helmig
Familie J.B.J.M. Hunfeld, Aerdenhout
Fonds Klinkerpad II
De heer en mevrouw Lenterman-Van Diemen, Bloemendaal
De heer F.W.P. en mevrouw A.A. de Nerée tot Babberich,
Bloemendaal
Familie Onnink, Haarlem
Familie van Rijsoort
Familie Roelvink, Bloemendaal
De heer en mevrouw W. de Rooij-Geerlings, Aerdenhout
Familie K.J. Storm, Aerdenhout
Hans en Iesje Vermeulen, Heemstede
Jan de Vreede en Evelien Pfeiffer, Haarlem
De heer en mevrouw van Walsem-Roelvink, Aerdenhout
Zoetmulder Sanders, Bloemendaal

Founding Duo’s
Ruth van Andel, Haarlem
Annette de Vries en Jan Coen Binnerts, Haarlem
De heer en mevrouw R.H. Bloemers, Aerdenhout
Familie J.M. van Bommel, Heemstede
De heer en mevrouw Van den Bos-van der War, Bloemendaal
De heer en mevrouw Bouwman-Bulder, Overveen
Nico & Teddy Brink
Rutger en Liselotte Buma
De heer prof. dr. Anton Jan Cozijnsen, Zandvoort
Harry van Dooren en Linda Hovius, Haarlem
Mevrouw Esmoreit Douwes Dekker, Haarlem
Jean Pierre en Ilona Dubois-van Walsem, Aerdenhout
Roel Eijsberg en Loes Kloosterman, Haarlem
Familie M. Emondts
De heer en mevrouw Franx-Schaap, Haarlem
Jaap en Maya Funnekotter-Noordam, Haarlem
Familie van Gellekom
Liesje van Ginneken, Aerdenhout
De heer en mevrouw Goeman Borgesius-Blomjous, Haarlem
Margot Haasdonk en Anneke Tros, Haarlem
Caspar en Katy de Jong-Thunnissen
De heer en mevrouw Kasprowicz-Van Grondelle, Heemstede
Dr. Albert M. Kroon en echtgenote
Mr. M.J.H. Kuitems en mr. S.M. Kuitems-Broecheler
Jeroen Latour en Alexandra Latour-Köhler
De heer en mevrouw S.A.C. van Lent-Wiemeijer
De heer en mevrouw Lindenbergh-Sluis, Aerdenhout
Dominique van der Lingen en René Verbruggen
o.v. F.O.R.V.M. anno 1894
Familie Mettrop-Wesselingh, Haarlem
Ed Monasch en Hanneke Rudelsheim, Bentveld
M. & M. Niehe, Haarlem
De heer en mevrouw Osinga-Wijvekate
Danike en Bas van Overeem-Polano, Haarlem
De heer en mevrouw Reijnders-van Till
Pieter Ronner en Anja van den Tempel, Haarlem
De heer H. Hartong en mevrouw J. Sluijter-Uyterhoeven,
Bloemendaal
P. Roozeman en A. Stassen, Haarlem
De heer en mevrouw Van der Veer, Bloemendaal
De heer H.W. Wielens en mevrouw R. van Dijken
Familie M.H. van der Worp, Heemstede
Founders
Peter van der Aart, Haarlem
Familie van Andel
De heer en mevrouw Ansems Llasaca Takacs
Bertil Arends, Haarlem
De heer en mevrouw Baak-Zijlstra, Bloemendaal
Familie Bavinck, Haarlem
De heer en mevrouw Beerkens-Van Zanten, Heemstede
Robert en Ireen Beuker, Bloemendaal
De heer en mevrouw Boutellier-Van Veen, Haarlem
Hein en Birgit Brakel-Uiterwaal

Mevrouw Creemers-Bussemaker, Overveen
Paul en Anet Cronheim, Aerdenhout
De heer ing. J.C.A. la Gro, Haarlem
Jack B.C. Groesbeek en Margreet Ras, Zandvoort
Maria Hansen en Lee Verhoeff, Haarlem
Herman Harms
De heer en mevrouw Waller-Hemelaar, Haarlem
Magda Tuinverzorging, Heemstede
De heer en mevrouw Hulscher
Dick Hulsebosch en Annette Wolters
Evert de Iongh, Den Haag
Familie B. Jansen, Overveen
Ward en Nancy Kastrop
Familie Van Koldam, Haarlem
Peter van Koppen en Josée ter Beek
De heer M.A.G. van den Berg - Kuiper en de heer E. Kuiper van den Berg
Jaap Lampe en Jetske Vulsma, Haarlem
De heer P.C. Olieslagers, Leimuiden
Kristoffel Lieten en Micky Piller
Jaap en Margreeth Pop, Haarlem
Piet van Slooten en Yvonne van Popta
De heer en mevrouw Reinders Folmer-Ansems, Haarlem
Familie Reus-Deelder, Santpoort-Zuid
Mirjam Roël en Marc Mergeay, Haarlem
Peter en Annet Römer-Hock, Haarlem
Marja Roos-Richters, Aerdenhout
Familie Sassen, Haarlem
Familie H.P. van Schooten, Haarlem
Johan en Saskia Schouten, Zandvoort
Anja Smit, Haarlem
Mr. P.N. van Sprang M.C.LL, Haarlem
Mevrouw Marion Stijn-Kuipers, Jávea (Alicante, Spanje)
Familie Sturm, Haarlem
De heer en mevrouw Teeuw-De Geus, Bennebroek
5 x Thöne
Dhr. en Mw. Tielenius Kruythoff-van Lidth de Jeude, Aerdenhout
Familie J. van der Toorn, Bloemendaal
Mevrouw Anita Veen-Koenraad Heemstede
Jeannette en Chris van Velzen, Haarlem
De heer en mevrouw Voûte-Droste, Aerdenhout
Reijnders Vreugdenhil Advocaten, Haarlem
Young Founders
Mevrouw L. Baas, Overveen
Perry en Babette van Beek
Mevrouw J.W.M. van den Berg, Haarlem
Jean-Pierre Beunen en Marielle van den Bosch, Haarlem
Jeroen de Bruin, Juliëtte van Doorn, Haarlem
Nathalie Franssen & Jan-Willem Daniels, Haarlem
Jankees Eekman, Haarlem
Jeroen en Mariska Eijsten
Mevrouw K. Fieguth & de heer A. Mensonides
De heer en mevrouw Overgaauw-de Groot, Haarlem
Mevrouw Elisabeth Haderer, Overveen

Marian Hogeslag en Eric Mooiweer, Haarlem
De heer S.A.M. Paap, Beverwijk
Marijke Plas, Urban Yoga in-company
Mariska Pool, Stichting De Vrolijke Noot
Robert, Willemijn en Sacha Rinnooy Kan, Aerdenhout
Familie Van Rossem-van Veen
Familie J.G.A. Schenk
Bernt en Sacha Schneiders, Haarlem
Familie Schouten-Keuning, Zandvoort
Mevrouw mr. O.M.J. Smets, Haarlem
Jorn Thoomes
De heer en mevrouw van Till, Bentveld
Yvonne Woltjer en Jack de Wit
Thomas Wilson Genootschap
Blank Prevoo van Bolhuis Notarissen
Booij Bikkers Advocaten
De Blaauw Installatietechniek BV / Regiobouw
Haarlemmermeer
Dévies cookcompany
Exito Hoofddorp BV
Fiën Adviesgroep
FrankfortSluis Advocaten
Golden Tulip Lion d'Or
Hoezo! Projectmanagement & Congresorganisatie
Hoorne Vastgoed
Huisman Hoogendoorn & Wieringa Notarissen
Iber Lengua Taal & Cultuur BV
Imbema Groep
Itterwijk Beheer BV / Gottmer
JRS Makelaars
Krans Helmig Stuijt Netwerk Notarissen
Laus c.s. Advocaten
Makelaardij Prins van Wijngaarden
Mandemaker Maatpakken
Merck Sharp & Dohme BV
Proyect inrichting & meer
R.A. van Teeseling Orthodontie BV
Restaurant de Wandelaar
Roemer Kamp & partners Vermogensbeheer
Schilderwerken De Boer Obdam BV
Schoonmaakbedrijf De Spiegel Haarlem BV
Spectrum Advocaten, Haarlem
Strumphler Makelaars
Technisch Bureau Massier BV
Thunnissen Onderhoud
Très Jolie Hair & Beauty Aveda store
Tuin Totaal Hoveniersbedrijf BV
Van Brugge & Partners BV
Van Dongen-Koschusch A&P
Vastenhoven Mode
Veldwijk Aannemers
Vinites
Witteveen Groep, Velserbroek
Wolf Advocaten
Zeegers&Tesselaar Stoffering
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Rianne Bot, Tom Braaij, Peter Braam, Pien Breeuwsma, Belinda
van Bruggen, Damiaan van Citters, Veerle van Citters, Sanne
van Delden, Eleonora Doing, Janca van Deursen, Jesse Enzler,
Jilt Fopma, Patricia Fronczek, Paula van Galen, Dayna van
Gemert, Milco de Graaf, Jonathan den Haan, Wim de Haas,
Emma van der Ham, Julia Henneman, Martijn Höcker, Evelien
Hofhuis, Bob Hoogenes, Marieke Jacobi, Mart de Jong,
Floor Kaandorp, Daantje de Klerk, Daan Knijnenburg, Claudia
Kraakman, Josephine Ludwig, Sjors Mans, Xara Nakken, Bas
Nieuwenhuizen, Renske Nieuwboer, Mark Otten, Erik Peschier,
Martin Portos Minetti, Jesper van Rooijen,Anouk Silk, Han
Smal, Gijs Thissen, Pim Thunissen, Roos Tholen, Cees Ullers,
Roy Vader, Maaike Verweij, Marlinde Vos, Rosa Wernke, Maud
Zeeman, Ayla Baart, Marleine Brakenhoff, Jasmijn Kuiper,
Veerle Lafleur, Dane Loevering, Jelle Morsch, Nina Vaerewijck,
Tim de Vries, Lara Weller, Mutte van Wijk, Maaike Witjes,
Dominque Adriaanse, Hilde Couperus, Joy Kunst, Maaike Raat,
Joris Schenkels

Medewerkers

Gebouwbeheer
Arjan Angevaare, Ko van Zeeland

Governance
De organisatie werkt met het raad van toezicht model, die de
Governance Code Cultuur volgt. Voorbeelden hiervan zijn de
jaarlijkse functioneringsgesprekken met de directieleden, de
jaarlijkse zelf-evaluatie, het werken met profielen voor de Raad
van Toezicht zelf en de selectieprocedure voor
nieuwe leden, werken met reglementen voor de Raad zelf en
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.
In mei 2017 heeft de heer Bloemers de voorzittershamer
overgedragen aan de heer Van Barneveld.

Garance Reus-Deelder, Ruth van Andel, Matti Emondts, Jeroen
Preijde, Marjo van Schaik.
Secretariaat
Saskia Schouten, Ilona Gerritsen
Programmering & Productie
Jaap Lampe, Laura Marcus, Ilona Gerritsen, Liesbeth den Boer,
Marion van Hapert
Marketing, Communicatie & Kaartverkoop
Moniek de Zeeuw, Jildau Molenaar, Leonie Kinds, Karlijn van
Oirschot, Monique van Son, Dorinde van Helden, Amber van
Kempen, Robert Stoker, Yvonne Woltjer, Ellen de Wit, Annette
van Son, Nicolle Neuteboom, Willy van Grevenstein

Directie
Jaap Lampe, Maria Hansen (tot 1-10-2017), Yvonne van Popta
(vanaf 1-10-2017)

Fondsenwerving & Relatiebeheer
Janneke Barten, Elly Geenevasen, Elizabeth Vrijdaghs

Raad van toezicht
Robert Bloemers (voorzitter tot 16-05-2017), Peter van
Barneveld (voorzitter vanaf 16-05-2017),

Sales & Evenementen
Anne-Marije Hogenboom, Joyce Otten, Anne Slot, Nicoline de
Witt, Willem te Wierik, Ruby Brandjes

Financiën & Organisatie
Yvonne van Popta, Martijn van de Kamp, Sander Paap,
Tanja Peetoom, Ingrid Mol, Annemiek Spruijt, Elly de Koning,
Cora Stukje
Techniek & Planning
Marco Hartendorf, Tim Maks van den Broek, Rob Kroon, Remy
Kruitbosch, Mike Veldkamp, Dana Vermeulen, Ad de Leeuw,
Rutger de Lange, Remon de Groot, Niels van Schie, Djordy Kop,
Corneel Zuiderduin, Anneke ten Hagen
Educatie
Marion van Hapert
Horeca & Hospitality
Ellen Brussee, Yvonne Portos, Froukje Heutink, Maaike van der
Bronk, Lloyd Wilson, Koen Wensveen,Nick Klaassen, Jeroen
Kroon van Diest, Ton van der Hulst, Nadir Keyfli, Senel Keyfli,
Moustafa Alami-Merrouni, Peter Bekker, Nick Bronstring
Oproepkrachten Horeca & Hospitality
Dik Blokker, Veerle Bodeving, Eva Boer, Lot Bosma, Pip Bosma,

Automatisering en ICT Beheer (BACH)
Paul van Looij, Arthur van der Velde, Vincent van Rooden, Gerald
van Buel, André Jansen
Scholieren
Kate Verhoeff, Maarten Beentjes, Rodin Zoon, Roosmarijn
Braam
Stagiaires
Willem te Wierik, Corneel Zuiderduin, Martijn van Os, Stephanie
Rietdijk, Roëll de Vries, Maxime de Koning, Willem Wiering,
Wies van Dijk, Jeske van Herk
Vrijwilligers
Agnes Komin, Annemieke Swaans, Cora Stukje, Esther
Philippo, Gerda Stevens, Marianne Metz, Marion Reulen, Martje
Veldhuis,Patricia Tettero, Britta Zwemmer, Mirjam Vrees,
Anneke van Boltaringen, Gerry Bouma, Willem Reinierse,
Marlene Thöne, Berty Peterzen, Esther von Faber, Maria
Schuiten, Els van der Doe, Agaath Steenbergen, Loes de Graaf,
Dorette van der Veldt, Joke Mantel, Mary van der Peet, Myrna
van Gilst, Jacqeline Lahaye, Marianne Jansen, José Smit
Westgeest.
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Colofon
Teksten
Raad van Toezicht, Leonie Kinds, Martijn van de Kamp, Rinske Wels,
Yvonne van Popta
Fotografie
Bibi Veth, In Bloei Fotografie, Dirk Kikstra, Maarten Nauw, Marina
Kemp, Peggy de Haan, Raymond van Olphen, Rob van Wieringen

Stadsschouwburg Haarlem
Wilsonsplein 23
2011 VG Haarlem
Philharmonie Haarlem
Lange Begijnestraat 11
2011 HH Haarlem

Redactie en coördinatie
Leonie Kinds
Vormgeving
Brr Brr, werkplaats voor visuele communicatie
Drukwerk
Groenprint
Oplage
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Meer informatie
Stadsschouwburg & Philharmonie Haarlem
www.theater-haarlem.nl
info@theater-haarlem.nl
Bezoekadressen
Philharmonie
Lange Begijnestraat 11, 2011 HH Haarlem
Stadsschouwburg
Wilsonsplein 23, 2011 VG Haarlem
Postadres
Postbus 491, 2000 AL Haarlem
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