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2018 is het jaar waarin de Stadsschouwburg haar jubileum
vierde. Het was op 30 september precies 100 jaar geleden dat de
deuren van dit prachtige theater open gingen voor het publiek,
nadat een anonieme gulle gever het substantiële bedrag van
250.000 gulden beschikbaar stelde om de schouwburg te laten
verrijzen aan het Wilsonsplein. Al die jaren heeft het de inwoners
en bewoners uit de omgeving van Haarlem in de gelegenheid
gesteld om te genieten van allerlei vormen van podiumkunsten,
van serieus toneel en klassieke dans tot bruisend amusement en
cabaret. En niet te vergeten om zelf mee te doen: vele inwoners
van Haarlem die als amateur op het podium stonden met hun
eerste balletuitvoering of als zanger of toneelspeler. Kloppend
hart van de stad in zijn zuiverste vorm.
Het jaar 2018 laat financieel een lager resultaat zien dan de
drie voorgaande jaren. Dit was geen verrassing, aangezien
er voor dit jaar extra uitgaven voorzien waren vanwege de
speciale activiteiten die georganiseerd werden in het kader
van de viering van het 100-jarig bestaan. De in het voorgaande
jaar opgebouwde reserve werd daarvoor aangesproken.
Per saldo kon er een bescheiden bijdrage geleverd worden
aan de versterking van het weerstandsvermogen.
Door de viering van het jubileumseizoen is nogmaals duidelijk
geworden wat de waarde is van een mooie Stadsschouwburg.
Er wordt verbinding met stad gelegd door het betrekken van
kinderen (bij Scrooge) en ouderen (met livestreaming) en
daarmee een bijdrage geleverd aan het culturele klimaat en aan
de economische bedrijvigheid. De Stadsschouwburg en ook de
Philharmonie staan met de diverse voorstellingen en (zakelijke)
activiteiten ook na 100 jaar nog steeds in het centrum van de
Haarlemse samenleving. Onze dank gaat uit naar alle medewerkers
voor hun toewijding aan de organisatie in het afgelopen jaar.
Namens de Raad van Toezicht
Stichting Stadsschouwburg & Philharmonie Haarlem
Peter van Barneveld, voorzitter
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Het was het belangrijkste moment van het afgelopen jaar.
Op 30 september 2018 was het precies 100 jaar geleden
dat de Stadsschouwburg aan het Wilsonsplein haar deuren
opende. Het jubileumseizoen werd afgetrapt met de 'Bonte
Gala Avond', de fine fleur van Haarlemse cabaretiers liet
de uitverkochte zaal acht keer schudden van het lachen.
Jaap Lampe: “Spannend om daar naar toe te werken, maar
alles was zo goed voorbereid, dat ik redelijk ontspannen
heb rondgelopen.” Yvonne van Popta vult aan: “Iedereen
die hier werkte, deed mee: mensen van de kassa liepen
met dienbladen en glazen rond, mensen van de planning
stonden in de garderobe en het hoofd Sales wees mensen
de weg.” Jaap: “We hebben ervan genoten, ook hoe de
'Bonte Gala Avond' artistiek is geworden: een heel nieuw
programma met en over de Grande Dame. Het plezier
spatte van het toneel, dat voelde iedereen.”

Interview met Yvonne van Popta en Jaap Lampe

2018: Een mooi
jubileumjaar
Alle aandacht voor het honderdjarig jubileum van de Stadsschouwburg.
Dat zorgde vorig jaar voor meer voorstellingen, meer kaartverkoop en
dus meer bezoekers. Daarnaast is het livestreamen van concerten
geïntroduceerd.

Tekst: Rinske Wels

Gedeeld succes
Yvonne: “De 'Bonte Gala Avond' voelde meteen als een
gedeeld succes, een feestje met onze organisatie, met
onze artiesten, onze donateurs en founders én ons
publiek.” De laatste twee voorstellingen waren speciaal
voor de mensen die op wat voor manier dan ook extra
betrokken waren of zijn bij de Stadsschouwburg. Jaap:
“Het is belangrijk om dat met je stakeholders te vieren, hen
heb je elk jaar opnieuw nodig.” Na de Bonte Gala Avond
volgde in 2018 nog de leesvoorstelling van Toneelgroep
Centrum en de kerstproductie 'Scrooge', met Toneelgroep
Het Volk, ontwerper Rieks Swarte, schrijver Don Duyns,
regisseur Javier Lopez Piñon en meer dan zestig kinderen
uit Haarlem en omstreken. Jaap: “Ook weer geweldig. Dat
begon al met toneelworkshops op verschillende scholen in
het voorjaar en mondde uit in bijna drie weken voorstellingen rond kerst en oud en nieuw.”
Meer bezoekers
De directie is na al het succes nuchter genoeg om te
beseffen dat ze niet elk jaar ook producent kan spelen.
“Het normale werk ging gewoon door. En we hebben een
goed jaar achter de rug.” Een jaar met meer voorstellingen
en meer bezoekers dan het jaar ervoor. Yvonne: “Ook
bij andere voorstellingen is een hogere bezettingsgraad
gehaald. Bijvoorbeeld bij dans.” Jaap: “Vanaf het moment
dat de Stadsschouwburg weer open ging, zijn we daaraan
gaan bouwen inderdaad. Dat heeft zich vertaald in meer
dansvoorstellingen, maar ook meer publiek en een hogere
gemiddelde bezetting dan elders in het land. Een kwestie

van kiezen, focus houden en volhouden.” De samenwerking
met het Patronaat, de Haarlemse popzaal, was dit jaar
intensief met meerdere popconcerten, zoals shockrocker
Marilyn Manson.
Live concerten streamen
Een ander belangrijk project in 2018 is het opstarten
van de streaming geweest. Vanuit de Kleine Zaal van de
Philharmonie wordt, met behulp van camera’s en een
regie-set, een concert live in beeld gebracht in zorgcentra
en de geriatrie-afdeling van het Spaarne Gasthuis. Het
idee is om één, liefst twee keer in de maand niet-mobiele
ouderen op die manier ook te laten genieten van muziek.
Yvonne: “Ik was in de Janskliniek tijdens het concert van
Carel Kraayenhof en Juan Pablo Dobal, daar begon op een
gegeven moment een bejaarde bewoonster zelfs te dansen.
Na afloop schreef ze met een bibberhandschrift een kaartje
als dank voor de muzikanten. Dat heb ik weer aan Carel
gegeven, zo mooi om dat te kunnen doen.”
Vertrek en opvolging
De tevredenheid van bezoekers is groot, blijkt uit
de metingen en de servicemails die na een voorstelling
verstuurd worden, die schommelt steevast rond de 8,5.
Duurzaamheid blijft een aandachtspunt – afgelopen
november haalden beide gebouwen met vlag en wimpel
een gouden certificaat van Green Key – en ook ‘Kloppend
hart van de stad’ blijft onverminderd de missie door
allerlei zichtbare en minder zichtbare samenwerkingen met
diverse partijen.
Een laatste punt, weliswaar van 2019, maar erg in het oog
springend, is het aangekondigde vertrek van Jaap Lampe:
“Als ik terugkijk, hebben we een heel mooi jaar achter de rug
en is dit een goed moment om te gaan. Er moet een nieuw
kunstenplan geschreven worden en ik denk dat het goed
is om dat over te laten aan nieuwe mensen die er met een
frisse blik naar kijken.” Yvonne: “Het heeft twee kanten.
Hoe moet het nu verder? Dat dacht ik in eerste instantie.
Jaap weet zo veel en is zo betrokken. Maar het is ook leuk
om met Edwin van Balken nieuwe plannen te maken. Hij
heeft goede ideeën voor de toekomst, ervaring bij zowel een
podium – het DeLaMar Theater in Amsterdam – als bij een
producent – De Theateralliantie – en hij woont in Haarlem,
ook een meerwaarde.” Jaap: “Ik ben blij met de keuze voor
Edwin, je wil toch iemand aan wie je het met een gerust hart
over kunt dragen. Dat doe ik met Yvonne en Edwin.”
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Jubileumjaar
in beeld

Bonte Gala Avond
In september 2018 werd het jubileumjaar feestelijk
afgetrapt met een spetterende 'Bonte Gala Avond'.
Een super line-up van Haarlemse artiestenBrigitte Kaandorp, Erik van Muiswinkel, Veldhuis
en Kemper, Mylou Frencken en Jan J. Pieterse
traden op tijdens deze bonte feestweek waarin
het 100-jarig bestaan van de Grand Old Lady
centraal stond.

Toneelgroep Centrum
Van 1965 tot 1975 was Toneelgroep Centrum
het huisgezelschap van de Stadsschouwburg.
Precies 50 jaar geleden speelden Ajax en
Feyenoord de wedstrijd die Gerben Hellinga
inspireerde zijn toneelvoorstelling te schrijven.
Op 25 november 2018 speelde Toneelgroep
Centrum deze voorstelling, speciaal voor het
jubileum, nog één keer.

Scrooge! Geen
Christmas Carol
Dit was alweer de vierde editie binnen
de rijke Haarlemse Scrooge-traditie.
Deze eigen productie voor jong en oud,
baseerde zich op het wereldberoemde
verhaal van Dickens met daarbij een
sprong naar onze huidige tijd. De 12
voorstellingen in de kerstvakantie werden
wederom ontzettend goed bezocht.

Jarigen Bonte Gala Avond
Dit zijn de gelukkigen die op 30 september
jarig waren en tegelijkertijd een kroonjaar
hadden. Zij kregen een gratis kaartje voor de
'Bonte Gala Avond'. Hoera!!!
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Aangezien de doorlooptijd van contact tot gecontracteerde
verhuring gemiddeld tussen de zes en twaalf maanden ligt,
zullen de effecten hiervan op zijn vroegst in 2019 zichtbaar
worden. De horeca opbrengsten zijn gekoppeld aan de
resultaten die door de culturele programmering en verhuur
behaald worden. De goede resultaten op het gebied van
culturele programmering, mede door het jubileumjaar
met de daarbij behorende arrangementen, leidden tot een
hogere omzet dan begroot.
De overige baten worden gevormd door de inkomsten uit
sponsoring en fondsenwerving en de vergoedingen uit
de kaartverkoop, garderobe en overige inkomsten. De
grootste stijging ten opzichte van de begroting en van
voorgaand jaar wordt veroorzaakt door de extra bijdragen
van fondsen voor de jubileumvoorstellingen.

Financiën

Kosten stijgen
De kosten programmering eindigen – net zoals de entreegelden – flink hoger dan begroot. Exclusief de kosten uit
hoofde van de jubileumvoorstellingen is het rendement uit
programmering flink gestegen.

Het jaar 2018 is in cijfers lager uitgevallen dan
de twee voorgaande jaren.

Het exploitatieresultaat kwam uit op € 66.701 negatief.
Dit lijkt een slecht resultaat, maar in feite is het resultaat
uit de gewone bedrijfsvoering uitgekomen op een positief
resultaat van circa € 15.000 en is er vanuit de eerder
gevormde bestemmingsreserve een budget van
€ 80.000 vrijgemaakt om de kosten van alle jubileum
activiteiten in het kader van het 100-jarig bestaan
van de Stadsschouwburg te dekken. Binnen het eigen
vermogen (€ 524.000) van de stichting is de vrij
besteedbare algemene reserve, als gevolg van mutaties in
bestemmingsfonds en bestemmingsreserves, toegenomen
tot circa € 138.000.
Stijgend aantal bezoekers
De inkomsten uit kaartverkoop zijn flink gestegen ten
opzichte van de begroting en zelfs boven voorgaand jaar
uitgekomen. De eerste maanden van het jaar 2018 hebben
het heel goed gedaan en in het najaar was een groot

De kosten horeca zijn in navolging van de hogere opbrengst ook gestegen, waarbij de gemiddelde brutomarge
opnieuw is verbeterd ten opzichte van voorgaande jaren
naar 68,7% (2017: 68%; 2016: 66,7%).
positief effect merkbaar van de jubileumactiviteiten:
De Bonte Gala Avond in september (8 keer uitverkocht)
en Scrooge 2018 (13 voorstellingen – 95% bezet).
Daarnaast vonden – samen met het Patronaat geprogrammeerde – goed bezette popconcerten plaats in de
Grote Zaal en ook artiesten als John Cleese en Tino Martin
droegen bij aan deze mooie bezoekcijfers. Het aantal
bezoekers bedroeg ruim 210.000. Dat is een stijging van
17% ten opzichte van 2017 en het hoogste bezoekersaantal
van de afgelopen vijf jaar.
Verhuur en horeca
Reeds in november 2017 signaleerden we een daling in
prognoses met betrekking tot de omzet uit zaalverhuur voor
2018. Om deze achterstand in te lopen, hebben we in het
daaropvolgende voorjaar extra geïnvesteerd op het gebied
van acquisitie en marketingondersteuning met het doel om
meer en ook nieuwe opdrachtgevers binnen te halen.

De personeelskosten zijn met 2,7% hoger geëindigd ten
opzichte van de begroting. Deze stijging wordt grotendeels
veroorzaakt door de variabele personeelskosten – inhuur
van evenement-gebonden personeel (horeca, kassa en
techniek) die als gevolg van het hogere activiteitenniveau
bij programmering. Per 31 december 2018 bedroeg het
aantal formatieplaatsen in totaal 51,9, ingevuld door 60
medewerkers. Ongeveer 28% 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 gasten bij
concerten, voorstellingen en evenementen worden via
een payrollorganisatie in de gebouwen tewerkgesteld. Per
ultimo 2018 stonden er 56 medewerkers ingeschreven.
Daarnaast beschikt de stichting over een groep van circa
25 vrijwilligers die bij concerten en voorstellingen naast
de betaalde medewerkers de serviceverlening naar het
publiek verzorgen.

De stichting voldoet in 2018 ruimschoots aan de voorwaarden die door de gemeente Haarlem in de subsidie
beschikking met betrekking tot social return on investment
zijn gesteld. Genoemde regeling is onderdeel van het
gemeentelijke subsidiebeleid en wordt ingezet om mensen
te activeren naar werk en de opleidingskansen voor (jonge)
mensen te vergroten. Zo werd in 2018 plek geboden aan
9 stagiaires om praktijkervaring op te doen. Ook begeleidden
wij een medewerker op een leer-ervaringsplek in het kader
van haar opleiding. Naast het opleiden van jonge mensen
is een structurele samenwerking gestart met de Koek
fabriek. In hun bakkerij zijn het mensen met een afstand
tot de arbeidsmarkt die de koek bakken. Hierdoor hebben
ze een leuke werkplek, staan midden in de maatschappij
en bakken de allerlekkerste koekjes!
Gebouwen
In dit begrotingsonderdeel zijn ook de posten huur en
onderhoud van beide panden inbegrepen en waarvoor
de gemeente Haarlem budgetten beschikbaar stelt.
Het voor 2018 toegekende budget is in de Philharmonie
onder meer ingezet voor de vervanging van de verwarmingsketels en toneelverlichting alsmede de inrichting van
de nieuwe bar in de bovenfoyer. Voor de Stadsschouwburg
zijn de toegekende budgetten onder andere gespendeerd
aan gedeeltelijke vervanging van de ontruimingsinstallatie,
het zaallicht en de affichebakken aan de buitengevels.
Voor zover de budgetten voor planmatig onderhoud en
huurdersonderhoud niet in het boekjaar aangewend
worden, worden deze gedoteerd aan een meerjarige onderhoudsvoorziening. In totaal werd een bedrag van € 33.000
toegevoegd aan deze voorziening.
Risico analyse
Stadsschouwburg & Philharmonie Haarlem heeft een
risicoanalyse waarin de belangrijkste risico’s zijn
benoemd waar de organisatie mee geconfronteerd
wordt. Daarbij wordt gekeken naar de kans dat een
risico zich voordoet en de impact die dat heeft. Vervolgens
wordt bepaald 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.
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Bijzondere
projecten

Staat van baten en lasten over 2018
(in 1.000 euro’s)

Rekening 2018

Rekening 2017

Verbeterde service

Baten
Entreegelden

2.083 *

1.851

Horeca en Zaalverhuur

1.709

1.986

Subsidiebaten, incl. huur en onderhoud

5.896

5.759

Overige baten
Som der baten

833 *
10.521

In februari 2018 is er een nieuw kassasysteem in gebruik genomen
waarmee wij onze klanten nog beter beter van dienst kunnen zijn.
Zo is het aanmaken van e-tickets nu makkelijker, kunnen wij
eenvoudig kaartjes omboeken en snellere service verlenen.

677

Vernieuwend theater

10.273

Lasten
Programmering en marketing

2.266 *

1.886

Personeelskosten

3.256

3.301

Exploitatiekosten

2.194

2.199

Huisvestingskosten

2.858

2.788

10.574

10.174

Financiële baten en lasten

-14

-14

Saldo voor resultaatbestemming

- 67

85

Som der lasten
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Parels in de Kleine Zaal

De marathonvoorstelling 'The Nation' was als een
Netflix-serie op toneel. Tijdens de vijf uur durende
voorstelling keken de bezoekers naar zes afleveringen
van een theaterthriller vol spannende cliffhangers. Net
als voor de buis konden de mensen tussendoor snacken
want de voorstelling kwam inclusief een Walking Dinner
Arrangement. Met dit vernieuwende concept heeft
Het Nationale Theater een prachtig vooruitstrevend
zesluik neergezet over de op hol geslagen multiculturele
samenleving.

In de Kleine Zaal staan vaak bijzonder goede maar minder
bekende artiesten die keer op keer weer prachtige voorstellingen
neerzetten. De goede akoestiek en intimiteit van de zaal is uniek
en daar willen we graag onze bezoekers van laten proeven.
Bovendien denken veel mensen dat er uitsluitend klassieke
concerten plaatsvinden. Om de voorstellingen en de Kleine Zaal
meer onder de aandacht te brengen, zijn we gestart met het
programma 'Parels in de Kleine Zaal'.

Welkom We Are Public
Resultaatbestemming
Algemene reserve

34

13

Bestemmingsreserve

-80

45

Bestemmingsfonds

-21

27

-67

85

*Deze bedragen zijn inclusief activiteiten in het kader van het 100-jarig jubileum

In 2018 heeft We Are Public ook Haarlem veroverd. In Den Haag,
Amsterdam en de regio Brabant zorgden deze pioniers al voor
een kleine culturele revolutie: leden betalen een vaste bijdrage
van 15 euro per maand waardoor ze mee investeren in cultuur
en bovendien gratis of met een kleine bijbetaling toegang krijgen
tot voorstellingen, concerten, films en exposities op alle plekken
waar We Are Public actief is. Naast Patronaat, De Filmschuur,
De Toneelschuur, De Hallen, Frans Hals Museum, De Pletterij,
Dolhuys Museum en de Nieuwe Vide, zijn wij ook een troste
deelnemer van dit vernieuwende initiatief.

Nieuwe huisstijl
In 2018 presenteerden we onze vernieuwde huisstijl.
Bas Meulendijks van ontwerpbureau Brr Brr: “Bij het
vernieuwen van de huisstijl is bewust gekozen om niet
alles over boord te gooien, maar om de basisprincipes
die goed werkte in de oude stijl te behouden en aan
te vullen met kleurrijke elementen. Zo ontstaat een
duurzame huisstijl die lang mee kan en zowel on- als
offline goed werkt.”

610.302
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2018 in getallen
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Websitebezoekers

“Bijzonder attent dat de
gastvrouw een drankje in
2016
de pauze ging halen. We
390
bleven tijdens de pauze
zitten omdat mijn vader
slecht ter been is.”

600.176 websitebezoekers in 2017

Bezoekersaantallen
250.000

200.000

50.000

150.000

0


Annelies Snackers - Cultuurdrager
N.a.v. Noé Inui, Georgy Kovalev
op 22 april 2018

Cultureel

17.000
176.000

100.000

20
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0

€ 250.000

Beveelt de Stadsschouwburg of Philharmonie
aan bij vrienden, familie of collega’s.

Janneke Barten –
Fondsenwerving & Relatiebeheer
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€ 250.000
€ 200.000
€ 150.000
€ 100.000

20
18

€ 50.000

Sponsors en Thomas Wilson Genootschap
Cultuurdragers
Founders

20
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20
17

20
16

0
20
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20
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Opbrengst particuliere begunstigers en bedrijven

20
14

46%

20
16

“In 2018 hebben bijna
€ 200.000personen en
1.000
organisaties
ons
€ 150.000
financieel ondersteund
en€ 100.000
dat aantal groeit nog
steeds.
€ 50.000 Ik ben er trots op
dat zoveel Kennemers
0
zich betrokken voelen bij
het culturele aanbod in
Sponsors en Thomas Wilson Genootschap
hun omgeving en dat ze
Cultuurdragers
daar graag een bijdrage
Founders
aan willen leveren.”
20
14

607.815 (naar 58.145) in 2017

Commercieel

€ 300.000

20
15

Nieuwsbrieven met tips op maat
zijn succesvol verzonden naar
74.374 unieke klanten.

34.000
145.000

De bezoekersdichtheid per activiteit is
aanzienlijk omhoog gegaan.
530 - 2017
575 - 2016
572 - 2015

Cultureel

631.627

33.000
177.000

Aantal activiteiten in 2018

50.000

Commercieel

539
43.000
155.000

20
18

100.000

20
17

34.000
145.000

33.000
177.000
250.000

20
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43.000
155.000

20
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8,6 in 2017

150.000

17.000
176.000

20
17

Klanttevredenheidscijfer
(ingevuld door 6.396 klanten)

200.000

20
16

8,6

Bezoeker n.a.v. concert Elias String
Quartet op 4 april 2018

20
15

“Complimenten! Prachtige
concerten en gastvrije
ontvangst. Heerlijk
afgebakken broodje
bij de tapasconcerten.
Deze reeks levert ook
onverwacht leuke
ontmoetingen op. Dit
concert was fantastisch.”
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Begunstigers
Een groeiend aantal particuliere begunstigers, bedrijven en vermogensfondsen
uit Haarlem en omgeving levert een belangrijke bijdrage aan ons culturele
aanbod. Speciale activiteiten in 2018 zoals de livestreaming van concerten in
zorgcentra, de productie van kerstvoorstelling Scrooge, de Scrooge theater
workshops op scholen en bijzondere programmering waren niet mogelijk geweest
zonder hun betrokkenheid en financiële steun. Wij zijn de volgende personen en
organisaties zeer erkentelijk. Ook degenen die niet met naam genoemd willen
worden en de ruim 600 Cultuurdragers willen wij graag hartelijk bedanken.

Subsidiënten
Gemeente Haarlem, ABN Amro
Cultuurfonds, BankGiro Loterij
Fonds, Bavo Stichting Heemstede,
J.C. Ruigrok Stichting, Lions Club
Zandvoort, Nederlands Fonds voor de
Podiumkunsten, Nolte Stichting, Prins
Bernhard Cultuurfonds, Rabobank
Haarlem Stimuleringsfonds,
Stichting Hofje Codde en van
Beresteyn, Stichting LIRA Fonds,
Stichting Zabawas, VSB Fonds
Hoofdsponsors
Rabobank Haarlem en omstreken,
Pot Jonker Advocaten
Sponsors
Amrâth Grand Hotel Frans Hals,
BDG Management – Anja Bak en
Boudewijn de Groot, DekaMarkt, Krans
Notarissen, PUUR Makelaars, Sieraad
Diensten, Sipkes Edelsmeden,
Van Brugge & Partners BV, Vinites
Founding Families
Familie Dobber, Bloemendaal
De heer en mevrouw B.J. Dorlas
Jaco van Ekeris en Gerti Maierl,
Aerdenhout
Familie J.B.J.M. Hunfeld, Aerdenhout
Fonds Klinkerpad II
De heer en mevrouw Lenterman-Van
Diemen, Bloemendaal
Fam. Molendijk, Overveen
De heer F.W.P. en mevrouw A.A. de
Nerée tot Babberich, Bloemendaal

Familie Onnink, Haarlem
Familie Van Rijsoort
De heer en mevrouw W. de RooijGeerlings, Aerdenhout
Familie K.J. Storm, Aerdenhout
Hans en Iesje Vermeulen, Heemstede
Jan de Vreede en Evelien Pfeiffer,
Haarlem
De heer en mevrouw Van WalsemRoelvink, Aerdenhout
Zoetmulder Sanders, Bloemendaal
Founding Duo’s
De heer F. Allard en mevrouw
W. Allard-Cremers, Bloemendaal
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
Liesbeth van Boven
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, Aerdenhout
De heer en mevrouw FranxSchaap, Haarlem
Jaap en Maya FunnekotterNoordam, Haarlem
De heer en mevrouw R. Gaus,
Aerdenhout
Familie van Gellekom
Liesje van Ginneken, Aerdenhout
De heer en mevrouw Goeman
Borgesius-Blomjous, Haarlem
Nadine en Reinier Groos
Margot Haasdonk en Anneke Tros,
Haarlem
Familie Helmig
Caspar en Katy de JongThunnissen
De heer en mevrouw Kasprowiczvan Grondelle, Heemstede
Dr. Albert M. Kroon en echtgenote
Dhr. M.J.H. Kuitems en mw. S.M.
Kuitems-Broecheler
Jeroen Latour en Alexandra
Latour-Köhler
De heer en mevrouw S.A.C. van
Lent-Wiemeijer
De heer en mevrouw LindenberghSluis, Aerdenhout
Dominique van der Lingen en René
Verbruggen
o.v. F.O.R.V.M. anno 1894
Familie Mettrop-Wesselingh, Heemstede
Ed Monasch en Hanneke Rudelsheim,
Bentveld
M. & M. Niehe, Haarlem
De heer en mevrouw OsingaWijvekate
Danike en Bas van OvereemPolano, Haarlem
Mevrouw Reijnders-van Till
Pascale Hendriks en Robert van
Riel, Haarlem
Familie Roelvink, Bloemendaal
Pieter Ronner en Anja van den
Tempel, Haarlem
Aart J.C. de Rooij & Guusta F.
Geerlings, Vijfhuizen
P. Roozeman en A. Stassen,
Haarlem
De heer H. Hartong en mevrouw J.
Sluijter-Uyterhoeven, Bloemendaal
De heer F.W.E. Eijsvogels en
mevrouw S. van Staden, Aerdenhout

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 A. Boersma en de heer M.
Zuiderduin, Haarlem
Jacqueline en Hans Bongartz,
Haarlem
Mevrouw Gerry Bouma, Heemstede
De heer en mevrouw Boutellier-van
Veen, Haarlem
Hein en Birgit Brakel-Uiterwaal
Mevrouw Creemers-Bussemaker,
Overveen
Paul en Anet Cronheim, Aerdenhout
Mevrouw Jeannette Eversen,
Haarlem
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 WallerHemelaar, Haarlem
Paula van Huizen en Ron Schuurman,
Haarlem
Magda Tuinverzorging, Heemstede
De heer en mevrouw Hulscher
Dick Hulsebosch en Annette Wolters
Evert de Iongh, Den Haag
Familie B. Jansen, Overveen
De heer en mevrouw KastropKooijman, Heemstede
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
De heer Drs. W.G.E. Kuyck, Haarlem

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
David & Claire Reinders FolmerAnsems, 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
Nelleke en Harry Scheeper
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
De heer en mevrouw Bernelot
Moens-de Vries
Carin & Hein Warnaars, Bloemendaal
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
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
Rengers-Beumer, Haarlem
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
B.F.W. Vroom, Heemstede
De heer Johan van Wieringen,
Haarlem
Yvonne Woltjer en Jack de Wit
Thomas Wilson Genootschap
Booij Bikkers Advocaten, Carabel,
CleverDisplay, De Blaauw
Installatietechniek BV, Dévies
Cookcompany, Exito Hoofddorp BV,
Fiën Adviesgroep,FrankfortSluis
Advocaten, HOEZO, Hoorne Vastgoed,
Hotel Lion d'Or Haarlem, Huisman
Hoogendoorn & Wieringa Notarissen,
Huub van Rijswijck BV, Iber Lengua,
Imbema Holland, Itterwijk Beheer BV,
JRS Makelaars, Krans Notarissen,
LAM ERA Makelaars, Makelaardij
Prins van Wijngaarden, Merck Sharp
& Dohme BV, Office Projects, Proyect
R.A. van Teeseling, Restaurant de
Wandelaar, Roemer Kamp & Partner,
Schilderwerken De Boer Obdam BV,
Schoonmaakbedrijf De Spiegel
Haarlem BV, Spectrum Advocaten,
Strumphler Makelaars, Technisch
Bureau Massier BV, Thunnissen
Onderhoud, Timon Enterprise BV,
Très Jolie Hair & Beauty Aveda Store,
Tuin Totaal Hoveniersbedrijf BV, Van
Brugge en Partners BV, Van DongenKoschusch A&P, Vastenhoven Mode,
Veldwijk Aannemers, Wolf Advocaten,
Zeegers en Tesselaar Stoffering
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Oproepkrachten Horeca & Hospitality
Ayla Baart, Algie Baas, Dik Blokker, Veerle Bodeving,
Pip Bosma, Tom Braaij, Peter Braam, Lorenzo Castelen,
Niels Dopheide, Merel Drommel, Sem Anne van Dijk,
Marte Dijkstra, Pien Dijkstra, Mitchell Elferink, Jesse
Enzler, Lucas Ferdinandus, Maaike Fultinga, Paula van
Galen, Dylan Giesbergen, Wim van der Haas, Emma van
der Ham, Rosalie van der Heide, Ruby van ’t Hof,
Myra van Kleef, Daantje de Klerk, Daan Knijnenburg,
Joy Kunst, Veerle Lafleur, Mirco Leardini, Robin Lucas,
Isabelle Mathot, Nathalie Meereboer, Jelle Morsch,
Bas Nieuwenhuizen, Renske Nieuwboer, Loek Nooter,
Stan Nijenhuis, Sean Peterse, Jaëla van der Pol, Maaike
Raat, Joris Schenkels, Shady Shehata, Myrte Sieminga,
Pim van Stekelenburg, Wessel Storm, Cees Ullers, Laura
Verdonkschot, Layla Verdam, Roy Vermolen, Tim de Vries,
Jamie de Vroom, Judy Westenberg, Mutte van Wijk,
Maaike Witjes, Maurits Wijmenga

Medewerkers
Per 31 december 2018

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
2018 onder de aandacht geweest van de Raad van Toezicht.

Secretariaat
Saskia Schouten, Ilona Gerritsen

Directie
Jaap Lampe, Yvonne van Popta

Fondsenwerving & Relatiebeheer
Janneke Barten, Elly Geenevasen, Elizabeth Vrijdaghs,
Cisca Prinsse

Raad van Toezicht
Peter van Barneveld, Garance Reus-Deelder,
Ruth van Andel, Matti Emondts, Jeroen Preijde,
Anja van Keulen

Programmering & Productie
Jaap Lampe, Laura Marcus, Ilona Gerritsen,
Liesbeth den Boer, Marion van Hapert
Marketing, Communicatie & Kaartverkoop
Ilse Wetselaar, Jildau Molenaar, Leonie Kinds,
Karlijn van Oirschot, Monique van Son, Anne Laurine
Stadermann, Robert Stoker, Yvonne Woltjer,
Ellen de Wit, Annette van Son, Nicolle Neuteboom,
Willy van Grevenstein

Sales & Evenementen
Anne-Marije Hogenboom, Joyce Otten, Nicoline de Witt,
Willem te Wierik, Ruby Schoon-Brandjes, Donja van Harlingen

Financiën & Control
Martijn van de Kamp, Sander Paap,
Tanja Peetoom, Ingrid Mol
Personeel & Organisatie
Annemiek Spruijt, Elly de Koning,
Cora Stukje
Techniek & Planning
Marco Hartendorf, Rob Kroon, Remy Kruitbosch,
Mike Veldkamp, Dana Vermeulen, Ad de Leeuw,
Remon de Groot, Niels van Schie, Djordy Kop,
Corneel Zuiderduin, Lars Hoeksema, Anneke ten Hagen
Educatie
Marion van Hapert
Horeca & Hospitality
Ellen Brussee, Maaike van der Bronk, Lloyd Wilson,
Koen Wensveen, Dave Koeleman, Nick Klaassen,
Ton van der Hulst

Facilitair en Gebouwbeheer
Adri Bruin, Peter Bekker, Nick Bronstring, Moustafa
Alami-Merrouni, Arjan Angevaare, Ko van Zeeland, Robert
Wittekoek
Scholieren
Nola Duijff, Lucie van Hooff
Stagiaires
Wies van Dijk, Renée Bakker, Iris Meijer, Ellemijn Sanders,
Nena Heemskerk, Suze van der Valk
Vrijwilligers
Cathelijne uit den Bogaard, Gerry Bouma,
Sylvia Cup-Robert, Hein den Dunnen, Anne Hillebrand,
Myrna van Gilst, Loes de Graaf, Marianne Jansen,
Jacqueline Lahaye, Joke Mantel, Dominique Mes,
Mary van der Peet, Berty Peterzen, Maria Schuiten,
José Smit Westgeest, Karin Spiegel, Agaath Steenbergen,
Marlene Thöne, Marianne Vaneker, Lia Windmeijer, Yvonne
Wijngaarden, Monique van Zanten, Jennie Zoetmulder,
Britta Zwemmer, Willem Reinierse,
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Colofon
Teksten

Raad van Toezicht, Gerda Postma, Martijn van de Kamp,
Rinske Wels, Yvonne van Popta
Fotografie

Bibi Veth, Robin de Puy, In Bloei Fotografie

Stadsschouwburg Haarlem
Wilsonsplein 23
2011 VG Haarlem

Redactie en coördinatie

Gerda Postma, Jildau Molenaar
Vormgeving

Brr Brr, werkplaats voor visuele communicatie
Drukkerij

Philharmonie Haarlem
Lange Begijnestraat 11
2011 HH Haarlem
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