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VOORWOORD
Voor Het Cultuurgebouw was er het afgelopen jaar veel om trots op te zijn. Met een gemotiveerd team van medewerkers,
ieder met hun eigen kwaliteiten, expertise en vaardigheden, verwelkomden we met de hele organisatie opnieuw meer
bezoekers en realiseerden we een nog groter aanbod aan activiteiten binnen de werkdomeinen cultuureducatie,
bibliotheekwerk, schouwburgprogrammering en poppodiumprogrammering. De ondernomen activiteiten en aangeboden
diensten van Het Cultuurgebouw sluiten aan op de wensen van de Haarlemmermeerders. Daarbij weten ze ons steeds
beter te vinden.
Toch kwamen die indrukwekkende prestaties niet zonder slag of stoot tot stand. 2019 was ook een heftig jaar met
opnieuw financiële maatregelen. Daardoor moest Het Cultuurgebouw ook dit jaar afscheid nemen van medewerkers.
Dit trok een zware wissel op de achterblijvers, met een werkdruk die voor veel velen (te) hoog opliep. In de afgelopen vijf
jaar heeft Het Cultuurgebouw op eigen kracht een complexe fusie tussen vijf verschillende organisaties bewerkstelligd en
tegelijkertijd een opeenvolgende serie bezuinigingen moeten verwerken. Cumulatief is Het Cultuurgebouw in deze periode
op jaarbasis zo’n twee miljoen euro subsidie kwijtgeraakt, ongeveer twintig procent van de netto-subsidie.
Dit heeft Het Cultuurgebouw in de afgelopen jaren verwerkt door enerzijds per jaar zo’n 800.000 euro aan eigen
inkomsten meer te verwerven, een groei van twintig procent. Anderzijds heeft Het Cultuurgebouw in dezelfde periode een
soortgelijk bedrag moeten bezuinigen op personeelskosten. Dit betekent dat inmiddels zo’n dertig FTE aan medewerkers
noodgedwongen is afgevloeid. Verder moest Het Cultuurgebouw rigoureus interen op de eigen reserves. Zo belandde het
eerst in Code Rood en later in Code Oranje. Streven is uiteindelijk weer in Code Groen te komen.
Er wordt, zeker in tijden van financiële krapte, wel eens gezegd dat kunst & cultuur zo ‘duur’ zijn. Er wordt dan meestal
weinig rekening gehouden met de ongekende waarde, zowel artistiek, economisch als maatschappelijk, die kunst en cultuur
op hun beurt weer hebben voor de maatschappij. Tussen gemeenten bestaan grote onderlinge verschillen in het belang dat
aan kunst en cultuur wordt gehecht. Vaak geldt dat hoe groter een gemeente, hoe groter - ook procentueel - dit belang
is. Wie de totale gemeentelijke bestedingen aan kunst en cultuur van Haarlemmermeer vergelijkt met de tien ongeveer
even grote Nederlandse gemeenten (Enschede, Apeldoorn, Zwolle, Amersfoort, Den Bosch, Haarlem, Nijmegen, Leiden,
Maastricht en Arnhem) dan valt op dat Haarlemmermeer op het eerste oog een mooie middenpositie inneemt: vijf
steden geven minder uit aan kunst en cultuur, vijf anderen juist meer (bron: CBS). Worden de bedragen gecorrigeerd voor
huurkosten, het bedrag dat direct weer terugvloeit naar de gemeente (ongeveer een derde van het totale subsidie) en dus
niet wordt besteed aan kunst en cultuur, dan ontstaat een ander beeld. Haarlemmermeer staat dan een heel stuk lager op
de lijst.
De resterende netto-subsidie van plusminus tien miljoen euro op jaarbasis is ongeveer het dubbele van het bedrag dat
Het Cultuurgebouw per jaar inmiddels zelf verdient. Een dergelijke verhouding van 2:1 is een bijzonder efficiënt resultaat.
Zeker wanneer deze vergeleken wordt met andere gemeenten als ook daar schouwburg, bibliotheek, kunstencentrum
en poppodium bij elkaar worden opgeteld (overigens een situatie, een daadwerkelijke samenvoeging van alle genoemde
functies, die nog nergens anders in Nederland voorkomt).
Tegen deze achtergrond is het extra bijzonder dat 2019 zo’n succesvol jaar is geweest. Dit is vooral te danken aan de
ongelofelijke inzet van de medewerkers en vrijwilligers van Het Cultuurgebouw. Achterover leunen en genieten van deze
resultaten is er uiteraard niet bij. Integendeel, Het Cultuurgebouw kijkt vol creativiteit, ambitie en plannen richting de
toekomst om Haarlemmermeer cultureel nóg steviger op de kaart te zetten.
Arjen Davidse, directeur-bestuurder Het Cultuurgebouw
Max Merkx, voorzitter Raad van Toezicht Het Cultuurgebouw
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SAMENVATTING
Het afgelopen jaar was het eerste volledige jaar waarin de medewerkers van De Bibliotheek Haarlemmermeer, kunstencentrum Pier K, schouwburg De Meerse, poppodium Duycker en Podium voor Architectuur Haarlemmermeer volledig zijn samengegaan in één organisatie: stichting Het Cultuurgebouw.
Aangestuurd door één managementteam, met als doel een herkenbare organisatie met een gedeelde
visie, maar ook met respect voor de achterliggende identiteiten.
Een jaar ook, waarin de positieve resultaten van 2018 werden doorgetrokken en waarin alle
doelgroepen in Haarlemmermeer werden bediend met een samenhangend, breed en uitdagend cultuuraanbod waarin spannende dwarsverbanden, gebouwbrede initiatieven en talloze activiteiten plaatsvonden. Vanuit de verschillende labels zelf, in samenwerking met elkaar, of met partners. Om zo samen
de verschillende doelgroepen die onze gemeente rijk is te bedienen met kunst, cultuur en informatie.

Programmering
Het Cultuurgebouw kent een uitgebreid
programma van theater, dans, muziek, lezingen,
tentoonstellingen en andere (podium)kunsten,
verzorgd vanuit alle geledingen van de organisatie.
Ook zijn er gezamenlijke, label-overstijgende
activiteiten die gebruik maken van het gehele
gebouw en gericht zijn op een keur van verschillende doelgroepen: van peuters tot senioren.
Gesprekken, lezingen en literaire diners maken
ook onderdeel uit van deze serie, net als het
jaarlijkse Kinderboekenfeest.
In de theaterzalen van Het Cultuurgebouw,
Het Oude Raadhuis (Hoofddorp) en
het Pier K-gebouw (Nieuw-Vennep) werd voor
96.238 bezoekers een zeer uitgebreid programma
aangeboden van (inter)nationale toppers op het
gebied van theater, dans, muziek en cabaret.
Elke zaal kent zijn eigen karakter en type
programmering, waardoor het totaalaanbod
divers is, zowel in stijlen als in avontuurlijkheid.
Het Oude Raadhuis werkt als goede springplank
voor nieuw talent richting Het Cultuurgebouw.
Het poppodium zit in een positieve flow en groeit
gestaag, met een divers, eigen publiek dat ook
de weg naar het Duyckercafé weet te vinden.
De goede sfeer wordt onderstreept door het
groeiende aantal vrijwilligers, essentieel voor het
functioneren van het poppodium. Het bezoekersaantal groeide ook dit jaar weer, met 8,9% tot een
totaal van 46.668 bezoekers.
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Naast eigen producties werden voor een keur aan
events, festivals en andersoortige activiteiten ook
samenwerkingen aangegaan met externe producenten en organisatoren. Nieuwe vaste concepten
trokken nieuwe doelgroepen, waaronder opvallend - senioren. Zij namen niet alleen als
bezoeker in aantal toe, maar zijn ook actief in het
seniorenkoor en seniorenbands.
Ook De Bibliotheek kent maandelijks een
uitgebreid programma van kunst, cultuur,
educatie, ontmoeting en debat. Zowel het aantal
activiteiten op het gebied van kunst & cultuur,
literatuureducatie, ontmoeting en debat als de
bezoekersaantallen zijn gestegen ten opzichte
van 2018. In 2019 vonden meer dan driehonderd
activiteiten plaats in De Bibliotheek voor 15.547
bezoekers, een stijging van 4,4%.
Het kunstencentrum organiseert de lokale
versie van het landelijke programma Iktoon,
waarbij amateurkunstenaars uit heel Haarlemmermeer de kans krijgen zich te laten zien.
De spectaculaire afsluiting vond plaats tijdens
het Full Colour festival. Ook in Nieuw-Vennep
vinden de wekelijkse programma-activiteiten van
Filmhuis Pier K en het Pier Kafé plaats, als ook de
programmatische samenwerking met de organisatie achter de Harmoniekoepel.
In de Galerie, gesitueerd in schouwburg De
Meerse, vonden in 2019 door het jaar heen acht
verschillende tentoonstellingen en thema-exposities van (inter)nationale beeldend kunstenaars
plaats.

Gemiddeld trokken deze zo’n zeshonderd
bezoekers, met uitschieters tot boven de
duizend bezoekers. Tijdens het Mediafestival
waren er speciale workshops en rondleidingen
voor scholieren in de Galerie.

Persoonlijke ontwikkeling &
Informatie
De Bibliotheek is door de gemeentelijke fusie
met Spaarnwoude en Haarlemmerliede gegroeid
naar zes vestigingen. Deze werden in 2019 meer
dan een half miljoen keer bezocht door ruim
33.000 leden, die in totaal bijna 620.000 boeken
leenden. De Bibliotheek is een actieve partner op
het gebied van taal, persoonlijke ontwikkeling en
informatievoorziening.
Het aantal bezoekers aan de diverse bibliotheekvestigingen is in 2019 toegenomen, met een
groei van vijf procent voor de vestiging Hoofddorp-Centrale. Ook online wordt De Bibliotheek
steeds beter bezocht, met een groeipercentage
in 2019 van liefst 21%. Wel daalde het aantal
leden en uitleningen licht, in lijn met de landelijke
tendens.
Naast de klassieke bibliotheek groeit de
maatschappelijke bibliotheek, mede door het
aangaan van samenwerkingsverbanden met stra
tegische partners. Een toenemend aantal
scholieren en studenten gebruikt De Bibliotheek als leeromgeving. Hier is ook het Jongeren
Informatie Punt (JIP) gevestigd, waar jongeren
terecht kunnen met vragen. Een andere belangrijke tendens is de voortschrijdende digitalisering
binnen De Bibliotheek.
Het Podium voor Architectuur organiseert een
activiteitenprogramma op het gebied van architectuur-, planologie- en landschapsvraagstukken.
Middels sessies, excursies en tentoonstellingen
wordt met zowel experts, als ook met scholieren,
organisaties en bewoners, de dialoog aangegaan
over zaken als wonen, voedsel, energie, luchtvaart
en de leefomgeving.

Er zijn diverse erfgoedprojecten georganiseerd:
ToenHaarlemmermeer is een samenwerkingsproject met verschillende externe erfgoedinstellingen. Met een aantal van deze instellingen
is samengewerkt voor de activiteiten tijdens de
Open Monumentendag.

Sociaal Domein
Het Cultuurgebouw staat voor een inclusieve
samenleving waarin ieder tot zijn recht komt.
Daarom biedt het verschillende diensten en
aangepaste activiteiten die de toegankelijkheid van
Het Cultuurgebouw voor verschillende
doelgroepen verbeteren.
Het laagdrempelige karakter van De Bibliotheek
leent zich bij uitstek voor maatschappelijke
activiteiten. Het belangrijkste onderwerp blijft
daarbij taal en taalontwikkeling, maar ook voor
andere maatschappelijke vraagstukken is er
aandacht. Spreekuren en informatiebijeenkomsten
over tal van onderwerpen worden bezocht
door vele honderden bezoekers. Hetzelfde geldt
voor de informatiepleinen en cursussen. De
StudieBieb trekt dagelijks tientallen scholieren
voor huiswerkbegeleiding, terwijl het Taalhuis een
grote groep laaggeletterden bedient. In 2019 werd
er naast JobTalk (voor werkzoekenden) gestart
met JobTalk 2.0, gericht op het toenemend
aantal anderstaligen in Haarlemmermeer. Beide
zijn gericht op het begeleiden van mensen naar
vrijwillig of betaald werk. Met tal van externe
partijen werden samenwerkingsverbanden
opgezet om de diverse Sociaal Domeinprogramma’s mogelijk te maken.
Vanuit het kunstencentrum werd een groeiend
aantal Sociaal Domein-activiteiten aangeboden.
De focus lag op het activeren van kwetsbare
burgers, door het creëren en uitvoeren van
een beter aansluitend aanbod voor ouderen,
kwetsbare jeugd en inwoners met een beperking.
In Het Cultuurgebouw verzorgde de dagbestedinggroep onder begeleiding de lunchvoorziening.
In Nieuw-Vennep werd onderdak geboden aan de
ouderensociëteit.
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Daarnaast werden in samenwerking met
partnerorganisaties voor specifieke doelgroepen
programma’s georganiseerd als Beat the Boxes,
Game Design, Hoofddorp aan Zee en STAMP!. De
popcultuuractiviteiten voor senioren, zoals het
rockkoor en diverse seniorenrockbands, waren
zowel qua deelnemers, publieksopkomst als
reacties een groot succes.

Educatie
Educatie speelt in alle geledingen van Het
Cultuurgebouw een rol. Het gespecialiseerde
scholenteam was actief met taal- en cultuureducatie-activiteiten voor alle leeftijdsgroepen en op
diverse locaties: in het primair onderwijs (PO),
het voortgezet onderwijs (VO), externe locaties
als de kinderopvang en binnen de eigen vestigingen.
Jonge kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar participeerden in het landelijke voorleesprogramma
Boekstart. Naast het Boekstart-programma waren
er ook de Babybieb-inloopbijeenkomsten in De
Bibliotheek. Voor iets oudere kinderen (2-9 jaar),
met name kinderen met een taalachterstand, was
er de Voorleesexpress, die dankzij de inzet van
vrijwilligers bij gezinnen thuis langskwam.
Vanuit De Bibliotheek werd in het primair
onderwijs gewerkt onder de noemer
De Bibliotheek op School. Leesconsulenten
bezochten scholen en hielden zich daar bezig
met activiteiten, vrij lezen en advies. Schoolbibliotheken werden via het programma Schoolwise
beheerd.Dit programma is tevens een digitaal
informatieportaal voor de leerlingen. Met
beperkte middelen werd een maximaal aantal
leerlingen bereikt op bijna alle PO-scholen in
Haarlemmermeer. In vergelijking met 2018 nam
het aantal bereikte leerlingen op PO-scholen af
met 71 leerlingen, in lijn met de ontwikkeling van
de bevolking van Haarlemmermeer.
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Onder de naam Kunst en Cultuur op School
verzorgde Het Cultuurgebouw de onafhankelijke
bemiddelingsfunctie voor Kunstmenu (PO) en
Cultuurparcours (VO). In 2019 werden via KCOS
alle PO-scholen bereikt, inclusief de Vrije School.
Voor de diverse projecten werd samengewerkt
met diverse externe partijen op het terrein van
erfgoed, maar ook met kinderdagverblijven en
stichting Meeromroep.
In het primair onderwijs was 2019 het derde
jaar van het programma Cultuureducatie met
Kwaliteit. Doel daarvan is cultuureducatie te
verankeren in het primair onderwijs. Vanuit
CMK is een klein bedrag per school bijgelegd
om de begeleiding van school en vakdocent te
garanderen. Als onderdeel van lessenseries en
workshops werden leerkrachten ondersteund in
hun deskundigheid. In het programma was veel
aandacht voor het speciaal onderwijs.
Voor leesonderwijs in het voortgezet onderwijs
werd gewerkt onder de noemer De Bibliotheek
op School met onder andere lespakketten,
voorleessessies en -wedstrijden, het project
Lezen voor de lijst en trainingen voor docenten.
De focus lag vooral op het vmbo, omdat met
name hier sprake kan zijn van taalachterstand.
In het voortgezet onderwijs werd op het gebied
van cultuureducatie een programma
geboden dat een onderzoekende houding stimuleert, met zowel vakgericht als vakoverstijgend
aanbod. Naast kunstbeleving en -technieken,
werden kunst en cultuuractiviteiten gekoppeld
aan actuele maatschappelijke thema’s. Ook hier
speelde het scholenteam een belangrijke rol bij
het uiteindelijke programma, dat in nauw overleg
met de scholen tot stand kwam. Daarnaast
waren er diverse aanvullende en veelal op maat
gemaakte programma’s, waaronder het in omvang
en belangstelling groeiende Mediafestival.

Cultuureducatie in de vrije tijd bestaat uit een
keur aan kunstzinnige activiteiten, waarbij actief
iets geleerd wordt en die plaats vinden buiten
school- en werktijd. In 2019 steeg het aantal
deelnemende kinderen. Cursisten participeerden
in muziekprojecten als het Compositiefestival, het
Mendelssohnproject of het Muziekmakers Filmfestival. Het orkest en de bands kregen te maken
met vergaande bezuinigingen bij de programma’s
voor volwassenen, waardoor er een kleine
terugval in deelnemers plaatsvond.
Dé JeugdTheaterSchool (JTS) Haarlemmermeer
is speciaal voor kinderen en jongeren die het
musical- of theatervak willen leren. Deelnemers
volgen lessen en doen audities voor verschillende voorstellingen. Ook zijn er selectieklassen
voor ambitieuze en talentvolle kinderen en
jongeren. Ieder jaar levert Dé JeugdTheaterSchool leerlingen af aan het Kunstvakonderwijs.
In 2019 groeide de JTS verder met 11% naar 947
leerlingen. Bovendien werd de jongerenmusicalproductie Urinetown in verschillende categorieën
genomineerd voor de landelijke Amateur Musical
Awards.
Ten aanzien van dans ligt de focus vooral op
klassiek ballet. Het niveau is hoog en ook hier
is sprake van jaarlijkse doorstroming naar het
Kunstvakonderwijs. De Nationale Balletacademie hield in 2019 voor het eerst de audities
voor Noord-Holland bij Het Cultuurgebouw.
Er werden twee leerlingen aangenomen op het
Koninklijk Conservatorium.
Bij beeldende kunst stegen de deelnemersaantallen, waarvan een groot deel 65 jaar en ouder
was. In de Kinderkunstacademie tekenden en
schilderden kinderen of maakten animaties,
bouwden installaties en nog veel meer. Kinderen
stroomden daarna door naar de jongerenateliers. In de diverse schoolvakanties waren er
de kinderkunstdagen, met gezellige en kunstzinnige activiteiten. Ook de cursussen voor
volwassenen werden goed bezocht. Gedurende
het jaar werd hun werk door het hele Cultuurgebouw geëxposeerd.

Het Cultuurgebouw hecht veel belang aan talentontwikkeling. Dat gebeurt volgens leerlijnen in
lessen en cursussen, in masterclasses, workshops
en door coaching en speciale talentgroepen.
Talent aan de Top is een multidisciplinaire toptalentgroep waarvan de financiering geheel
door sponsoren gebeurt. Talentvolle muziekleerlingen kunnen terecht in het door Schiphol
geadopteerde Talentorkest.
Talentontwikkeling speelt ook een rol bij
popmuziek en -cultuur. In 2019 deden maar liefst
6.970 deelnemers (+32,2%) mee aan jamsessies,
open podium evenementen, workshops en het
jaarlijkse internationale uitwisselingsprogramma
Bootcamp.

Organisatie
Het afgelopen jaar was het eerste volledige van
de nieuwe afdeling Bedrijfsvoering, ontstaan uit
een samenvoeging van de verschillende ondersteunende teams. De afdeling Financiën maakte
een professionaliseringsslag en integreerde de
verschillende voormalige administraties tot
één. Bij Personeelszaken werden twee nieuwe
adviseurs aangetrokken en werd het personeelsbeleid verder geharmoniseerd en gestandaardiseerd. ICT & Functioneel Beheer stonden ook
in het teken van diverse professionaliserings- en
harmoniseringsslagen. Er zijn upgrades doorgevoerd voor het kassaverkoopsysteem en de
toegangscontrole. De afdeling Facilitair is in 2019
opgesplitst in een productieafdeling voor het
kunstencentrum en een afdeling Facilitair. Er is
gewerkt aan het verbeteren van de luchtbehandeling, de koude/warmte-opslag en de verhuizingen van de bibliotheken in Badhoevedorp en
Zwanenburg naar de lokale dorpshuizen.
De afdeling Marketing & Communicatie legde de
focus steeds meer op online communicatie.
In dit kader werden de websites van Duycker
en van De Meerse volledig vernieuwd. Om in de
toenemende behoefte aan Engelstalige informatie
te voorzien, werd promotiemateriaal vertaald.
Een werkgroep deed onderzoek naar het aantrekkelijker maken van de entrees en de passage van
Het Cultuurgebouw.
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Naast het gebruik voor het eigen programma
werden de ruimtes en faciliteiten ook verhuurd
aan derden. Het aantal culturele verhuringen
steeg in 2019 wederom ten opzichte van 2018.
Hieruit blijkt de steeds belangrijker wordende
spilfunctie van Het Cultuurgebouw voor scholen,
amateurgezelschappen uit de regio die hier hun
voorstellingen willen brengen of (semi)professionele gezelschappen die de zalen gebruiken voor
repetities of montages. Er waren 70 verhuringen,
die samen 24.940 bezoekers trokken.
Het Cultuurgebouw heeft ook in 2019 goede
relaties onderhouden met een aantal partners
uit het lokale bedrijfsleven, die op verschillende
wijzen activiteiten of programma’s van Het
Cultuurgebouw mede mogelijk hebben gemaakt.
Bijzonder blijven daarnaast de particuliere
donateurs, die onder andere het programma
Talent aan de Top mogelijk maakten.
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Financieel
In 2019 is Het Cultuurgebouw wederom in
staat gebleken de jaarlijks geleverde prestaties
op niveau te houden in combinatie met het
verder drukken van de kosten. In het najaar van
2018 is met de gemeente een aantal bezuinigingsmaatregelen besproken die met ingang van
2019 zijn doorgevoerd. Het eigen vermogen
van Het Cultuurgebouw is eind 2019 gestegen.
Het verslagjaar 2019 wordt afgesloten met een
positief resultaat van €214.000 ten bate van de
vrij besteedbare reserves. Eenmalige meevallers in
2019, van bij elkaar €126.000, geven het resultaat
over 2019 echter wel een vertekend beeld.
Ondanks het positieve resultaat over 2019 is er
eind 2019 zeker nog geen sprake van een afdoend
weerstandsvermogen. De liquiditeit is voldoende,
met name door een tweemaandelijkse voorfinanciering van de subsidie door de gemeente
Haarlemmermeer. Hierdoor komt de continuïteit
niet in gevaar.

HOOGTEPUNTEN

BiebPanel onderzoek:
“Erg fijn al die studiemogelijkheden
bij jullie!”

Hoofddorp Aan Zee

De Kleine Zeemeermin

Nena 7 jaar
(“bijna 8 hoor !”)
komt in een rolstoel naar
Pier K:
“Ik heb alleen mijn enkel
gebroken dus ik kan gewoon
gitaar spelen op het Muziekmakers filmfestival”

Lezing René Appel

40-up

Monumenten ontdekken, met
pop-up optredens en voorstellingen.
Tijdens Open Monumentendag
verkent Podium voor Architectuur
het erfgoed van Haarlemmermeer
per elektrische bus.
De Nationale Operette

Monumenten ontdekken

Etsen & Linosnede

Poetry polder slam

Bezoeker n.a.v. concert
The Vipers – tribute to
Queen:
“Was fantastisch en een pluim
voor het personeel”
The Vipers – tribute to Queen
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HET CULTUURGEBOUW
Doelstelling
De belangrijkste statutaire doelstelling van
Stichting Het Cultuurgebouw Haarlemmermeer is
het ontwikkelen en uitvoeren van activiteiten ten
aanzien van kunst en cultuur voor de inwoners,
instellingen en bedrijven van Haarlemmermeer en
omgeving.
Kernactiviteiten
Het Cultuurgebouw is een bijzonder complex
van voorzieningen met culturele programma’s van
schouwburg De Meerse, kunstencentrum
Pier K, De Bibliotheek Haarlemmermeer,
poppodium Duycker en Podium voor
Architectuur Haarlemmermeer en Schiphol, in dit
jaarverslag verder aangeduid als de labels van Het
Cultuurgebouw. Er is veel te beleven, te genieten
en te leren. Dat kan in vijf podiumzalen, een
popcafé, diverse vergaderlocaties, een bibliotheek
met lees-, leer- en werkplekken, talrijke dansstudio’s, ateliers, muzieklokalen en oefenstudio’s. Op
andere locaties in de gemeente Haarlemmermeer
zijn nog vier bibliotheken, een goed geoutilleerd
centrum voor de kunsten in Nieuw-Vennep en
het vestzaktheater Het Oude Raadhuis.
Het Cultuurgebouw is hét podium van Haarlemmermeer. Het is er voor iedereen, ter verrijking,
ontmoeting en ontspanning. Het Cultuurgebouw
is eveneens beschikbaar voor amateurvoorstellingen, congressen, partijen en evenementen van
amateurkunstverenigingen, dansscholen, serviceclubs, maatschappelijke instellingen en meer.
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De organisatiestructuur wordt weergegeven in onderstaand figuur:

Raad van
Toezicht

Bestuur

Bestuurssecretariaat

Bedrijfsvoering
Het Cultuurgebouw

De Bibliotheek
Haarlemmermeer

Kunstencentrum
Pier K

Marketing &
communicatie

Schouwburg
De Meerse

Poppodium
Duycker

Podium voor
Architectuur
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1 PROGRAMMERING
Eén van de hoofdactiviteiten van Het Cultuurgebouw is het uitgebreide programma van theater, dans,
muziek, cabaret en andere (podium)kunsten. Een aanbod van zowel internationale wereldsterren,
landelijke topartiesten, als ook de vele steeds weer nieuwe ontdekkingen en aanstormende talenten op
zowel nationaal als lokaal niveau. Dit totaalprogramma biedt Het Cultuurgebouw aan op liefst zeven
verschillende professioneel geoutilleerde podia van onderling verschillende capaciteit en karakter.
Maar inmiddels gebeurt ook steeds meer buiten deze zalen, zoals in de passage, de bibliotheekvestigingen, in de harmoniekoepel in Nieuw-Vennep, buiten op het plein of in samenwerking met - en soms
ook bij - de vele partners elders in de gemeente. Dit programma wordt verzorgd vanuit alle geledingen
van Het Cultuurgebouw.

1.1 Gezamenlijke activiteiten
De meerwaarde van de diverse labels die samen
Het Cultuurgebouw vormen wordt duidelijk
bij de gezamenlijke activiteiten. Dan ontstaan
er unieke, overstijgende Cultuurgebouwbrede
programma’s. Het doel van deze programma’s
is ontmoeting, beleving en inspiratie te creëren.
Deze activiteiten worden vanuit Het Cultuurgebouw zelf gecreëerd en ontwikkeld. De
organisatie geschiedt zowel intern als in samenwerking met partners en/of participatiegroepen
uit Haarlemmermeer en omgeving.
Door bezuinigingen werd het aantal programma’s
in 2019 teruggebracht.
Ontdek Het Cultuurgebouw
De hele maand september stond in het teken van
de start van het nieuwe kunst & cultuurseizoen.
Tijdens Ontdek Het Cultuurgebouw, een samenwerking met Citymarketing Haarlemmermeer
(Ontdek Hoofddorp), zijn de deuren binnen Het
Cultuurgebouw wagenwijd open gezet.
Het volledige aanbod van Het Cultuurgebouw
was goed zichtbaar en zette Het Cultuurgebouw
daarmee goed neer als spil in het netwerk van
de Haarlemmermeerse culturele infrastructuur.
Tevens werden er rondleidingen achter de
schermen georganiseerd. In de Passage was een
gezellige braderie, kinderen konden meedoen
met de Skippy Bal Disco, er traden diverse lokale
bands op, er werden gratis posters van voorstellingen uitgedeeld, er was een boekenmarkt, een
portretdichter, grabbeltonnen en nog veel meer.
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Mede dankzij een grote sociale cross-mediacampagne was deze dag een succes: er waren
veel bezoekers, waarvan een groot deel nieuwe
bezoekers.
In Gesprek
Ook in 2019 zijn discussieavonden georganiseerd
waarbij bekende Nederlandse schrijvers aan
de hand van hun werk in gesprek gingen over
actuele thema’s. Zo sprak Hugo Borst met een
volle zaal bezoekers over menswaardige kwalitatieve zorg, naar aanleiding van zijn boek Ma.
Bas Haring sprak vanuit filosofisch oogpunt met
de zaal over de toekomst van de wetenschap en
schrijver Murat Isik werd door Hanneke Groenteman geïnterviewd naar aanleiding van zijn boek
Wees onzichtbaar over zijn jonge jaren als Turkse
immigrant in de Bijlmer.
Het Peuterfestival
In het laatste weekend van januari vond de
achtste editie van Het Peuterfestival plaats,
waar alle onderdelen van Het Cultuurgebouw
aan meewerkten en waar met Stichting Kinderopvang Haarlemmermeer en de Speelotheek
werd samengewerkt. Het thema was Feest. Het
programma bestond uit theatervoorstellingen,
muziek, dans en workshops beeldende kunst,
voorleesuurtjes en knutselen naar aanleiding
van een prentenboek. Het festival trok 2.050
bezoekers (-6,8%).

Lezingen en literaire diners
De Bibliotheek Haarlemmermeer en schouwburg
De Meerse organiseerden in 2019 gezamenlijk zes
literaire activiteiten: vier lezingen of interviews en
twee literaire diners. Naast de eerder genoemde
gasten bij In Gesprek gaf columnist Nico Dijkshoorn tijdens een literair diner een sprankelend
humoristische lezing met muziek over zijn werk
en leven. Renée Appel werd uitgenodigd in het
kader van de Maand van het Spannende Boek en
meesterverteller Jan Brokken verhaalde over het
Rusland van voor en vlak na de Tweede Wereldoorlog. Er kwamen in totaal 472 bezoekers
(-17,2%).
Het Kinderboekenfeest
Ook in 2019 nam De Bibliotheek weer deel aan
het jaarlijkse Kinderboekenfeest. In overleg met
de CPNB werd Het Cultuurgebouw gekozen als
één van de drie plekken waar de opening van
de Kinderboekenweek plaatsvond en trad zo op
spraakmakende wijze naar buiten. Hoofdgast was
ruimtevaarder André Kuipers, die de dag opende
met een geweldige show en voorlas uit zijn boek
André het Astronautje. Ook waren er vier kinderboekenschrijvers en een illustrator. De rest van
de middag namen de kinderen deel aan diverse
workshops. In de passage waren er boekverkoop,
horeca en diverse activiteiten. Er waren 400
bezoekers (+166,67%).

Route 65
In 2019 vond Route 65 voor de zevende en
laatste keer plaats, met 500 bezoekers. Thema
was Scandinavië. Met een participatieteam wordt
gekeken naar een andere, minder bewerkelijke
vorm om overdag activiteiten aan te bieden voor
ouderen.

Andere Blik Op de Zaak
Het Cultuurgebouw hecht grote waarde aan een
nauwe samenwerking met het regionale bedrijfsleven. Daarom wordt eenmaal per jaar de feestelijke culturele avond Andere Blik Op de Zaak
georganiseerd, waarin een gastspreker een andere
blik op de zaak geeft. Dit jaar was dat Foppe
de Haan. Hij nam de gasten op eigenzinnige en
humoristische no-nonsense manier mee langs zijn
indrukwekkende carrière als trainer van succesvolle voetbalteams als SC Heerenveen en Jong
Oranje. Deze geslaagde editie van Andere Blik Op
de Zaak trok 200 lokale ondernemers (+33,33%).
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1.2 Theater
Schouwburg De Meerse toont een afspiegeling
van het landelijk theateraanbod, zoveel mogelijk
aansluitend op de smaak en interesse van de
inwoners van Haarlemmermeer. De Meerse is
binnen de gemeente de enige aanbieder van
professioneel theater en samen met Duycker
nagenoeg de enige aanbieder van professionele
muziek. Dat vraagt om een gevarieerd en verantwoord programma van populair en experimenteel theater, voor een breed publiek. Naast
Nederlandse producties staan er ook regelmatig
internationale voorstellingen op het podium.
Zo prikkelt De Meerse het publiek en bindt het
bezoekers aan zich, van jong tot oud.
Resultaten De Meerse
Na het schitterende jubileumjaar 2018 lijken
veel vaste bezoekers zich nog meer verbonden
te voelen met De Meerse. Het hoge inhoudelijke kwaliteitsaanbod in de afgelopen jaren heeft
geleid tot een extra programmasubsidie van het
landelijke Fonds Podiumkunsten voor 2020 en
2021.

Het beoogde aantal bezoekers voor 2019 van
94.000 is behaald. Tegelijk is in vrijwel alle zalen
een iets lager bezoekersaantal behaald dan vorig
jaar. In totaal waren er ruim 9.000 bezoekers
minder vanwege een drietal uitzonderlijke
oorzaken: het ditmaal ontbreken van een speciale
jubileumvoorstelling in de Grote Zaal (3.000
bezoekers minder), het wegvallen van Take Off
Music Event (Meerjazz) door bezuinigingen
(vijfendertig grotere en kleinere evenementen
en 4.800 bezoekers minder) en het niet langer
opnemen van de cijfers van de schoolvoorstellingen vanuit het kunstencentrum
(zeventien grotere en kleinere evenementen en
circa 3.800 bezoekers minder). Deze effecten
tellen op tot circa 11.600 bezoekers minder.
Per saldo zijn er dus 2.600 (11.600 minus 9.000)
meer bezoekers in De Meerse geweest, waarvan
1.800 bij verhuringen. Bij de reguliere programmering waren er circa 800 bezoekers meer.
Bijzonder blijft dat, ondanks het feit dat de Grote
Zaal van Het Cultuurgebouw landelijk gezien als
middelgroot te betitelen valt, toch vrijwel alle
grote topartiesten hier ieder jaar opnieuw willen
optreden.
De Grote Zaal van De Meerse is grotendeels
bedoeld voor het populaire theateraanbod:
zeventig procent wordt ingezet op populair
aanbod en dertig procent op meer experimenteel.
In de Kleine Zaal wordt vijftig procent populair
en vijftig procent experimenteel geboekt. En in
Het Oude Raadhuis is dat dertig procent populair
en zeventig procent experimenteel.

Nieuw-Vennep
Overige zalen

412 2.535
Het Oude Raadhuis

Het Oude Raadhuis Film

1.268
5.183

19.480

Grote Zaal

Kleine zaal

67.360

96.238
Bezoekers
2019
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Het Haarlemmermeerse publiek houdt van
cabaret: 27% van de bezoekers komt voor
cabaret. Ondanks dat dans en klassieke muziek
een minder breed publiek trekken, worden deze
programma’s onverminderd hoog gewaardeerd.
Het Cultuurgebouw ziet het als haar taak deze
programma’s aan te blijven bieden. Theaterconcerten worden steeds populairder, ook omdat
veel popartiesten steeds vaker de theaters
opzoeken. Culturele verhuur trekt bijna net
zoveel bezoekers als cabaret. Hieruit blijkt de
belangrijke spilfunctie van Het Cultuurgebouw
voor Haarlemmermeer.

Verdeling per genre
Cabaret & kleinkunst 27%
Dans 3%
Film 3%
Kinder- en familievoorstellingen 6%
Klassieke muziek 1%
Musical en show 5%
Theaterconcert 17%
Toneel en muziektheater 9%
Culturele verhuringen 26%
Overig 5%
Bezoekersaantallen per locatie en genre in 2019: Literaire diners,

Kunstencentrum Nieuw-Vennep Theaterzaal
In de plannen van Het Cultuurgebouw was
voorzien in een bredere benutting van het
kunstencentrumgebouw in Nieuw-Vennep.
Vooruitlopend op een geplande verbouwing van
het pand, zijn een aantal voorstellingen in NieuwVennep geprogrammeerd. De verbouwplannen
gaan voorlopig echter (nog) niet door. Daarom
lag de theaterprogrammering voor het seizoen
2019-2020 vanaf september stil op die locatie.

lezingen en rollerdisco-avonden zijn opgenomen onder Overig

Vrienden
Een van de sterke punten van De Meerse is de
binding die veel mensen met het theater ervaren.
Dat stimuleert Het Cultuurgebouw door het
publiek persoonlijk en vriendelijk tegemoet te
treden en op maat te benaderen met marketinguitingen. Om dit verder te ontplooien is in het
culturele seizoen 2016-2017 Vrienden van De
Meerse opgericht. Dit heeft erg goed uitgepakt:
de aantallen Vrienden zijn verdubbeld, tot ruim
zeshonderd. Het theater spreekt haar vrienden
enkele keren per jaar bij de vrienden-bijeenkomsten en dat levert, naast aangehaalde banden,
ook inzichten op in het functioneren van de
schouwburg.

Museum de Cruquius
Het Cultuurgebouw verzorgt in en voor Museum
de Cruquius de kaartverkoop bij de daar plaatsvindende culturele programmering. Wegens
een verbouwing is het museum in 2019 tijdelijk
neergestreken in het Fort bij Vijfhuizen.
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1.3. Poppodium
Poppodium Duycker is hét poppodium voor
popcultuur in Haarlemmermeer en omstreken.
Het gelooft in de kracht van muziek als verbinder,
uitdager en bevrijder en organiseert concerten,
festivals, dancefeesten, open podia, jamsessies,
café concerten, (talent)ontwikkeling, educatie en
andere popcultuur gerelateerde activiteiten.
Anno 2019 is Duycker een plek waar velen
graag komen: Bezoekers, omdat er aansprekende
programma’s te zien zijn, professioneel uitgevoerd
in een poppodium met vriendelijk personeel.
Artiesten, vanwege de gastvrijheid en technische
en productionele kwaliteiten. Vrijwilligers sluiten
zich graag aan bij de gemotiveerde crew vanwege
de muziek en gezelligheid. Stagiaires blijven na
de stageperiode vaak werkzaam als vrijwilliger of
zelfs als betaalde kracht. Nieuwe vaste concepten
trokken nieuwe doelgroepen als hiphopliefhebbers, liefhebbers van nieuwe ‘alternative’ acts,
en senioren. Externe partijen zoals Concours
Hippique, Café Potters, Piña, Gluren bij de Buren,
Meerlive, Keep The Fire Burning, 40Up, Papa’s
Beachhouse en Choose Life Tribute. Amstelring
en andere partijen kiezen voor een samenwerking
vanwege het uitgebreide artiestennetwerk en
professionele werkwijze.

Het poppodium had verschillende doelen voor
2019:
•
vergroten aantal betalende bezoekers
•
vergroten van de zichtbaarheid
•
werven van meer vrijwilligers
•
verder uitbouwen van de rol als
popcultuurinstituut
•
de ingezette programmalijnen uitvoeren
•
de spilfunctie in de lokale en regionale
muziekscène verder versterken
Deze doelen zijn allen ruimschoots gehaald.
Daarnaast organiseerde en verwelkomde het
poppodium het congres voor de Vereniging voor
Nederlandse Popzalen en Festivals. Landelijk
wordt het poppodium steeds vaker gezien
en gewaardeerd. Hier liggen kansen voor de
toekomst. Het poppodium wordt door steeds
meer artiesten ontdekt als repetitieplek voor
toekomstige tournees of shows, of voor de
opname van een videoclip. Een groot compliment
was het dan ook toen het poppodium publiekelijk
werd bedankt voor deze diensten tijdens het
concert Tribute to N.W.A. met special guest Yella
in een uitverkocht Concertgebouw in Amsterdam.
Het invoeren van speciale kindertickets, die in
combinatie met reguliere tickets wordt aangeboden bij concerten, was een succes; ouders
namen hun kind(eren) mee naar het poppodium
om samen te luisteren naar de muziek van weleer.

Oefenstudio’s
Op Locatie

Educatie & ontwikkeling

Grote zaal

3.518
2.892

11.800

6.970
Kleine zaal
Café

16.640

4.848

46.668
Bezoekers
2019
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Concerten in 2019
Het jaar 2019 bracht wederom bijzondere
artiesten naar het poppodium. Zo traden onder
andere Vive la Fête, Big Country, Michelle David,
Bløf, Al McKay’s Earth Wind and Fire, Drukwerk,
De Dijk, Band of Friends, Wooten Brothers,
Ernst Jansz en Indian Askin op in Duycker. Tevens
werden er door zowel jong als oud herinneringen
opgehaald bij zogeheten tributes to-concerten
met muziek van Prince, Johnny Cash, George
Michael, Coldplay, Queen en Kurt Cobain.
Duyckercafé
Duyckercafé is uitgegroeid tot dé ontmoetingsplaats voor mensen uit de muziekwereld. Het café
kent een vaste klantenkring die de maandelijks
terugkerende succesvolle concepten als Café Live,
Duycker Americana, Vinyl Night, Funk That, Music
Jam, Popquiz en Bluesnight waardeert. Deze zijn
na het succes in 2018 verder uitgebreid, zoals met
het Comedy Café, dat eind 2019 werd gelanceerd.
Beide edities waren uitverkocht.

Senior Rock Experience
De samenwerking met het kunstencentrum en
Amstelring werd ook in het afgelopen jaar voortgezet met activiteiten voor senioren, zoals het
wekelijks terugkerende programma My Generation,
het Seniorenkoor en de Senior Rock Experience.
Deze activiteiten werden goed bezocht door
een gevarieerde doelgroep van in totaal 1.321
gepensioneerden, door hen zeer hoog gewaardeerd. Het sluit goed aan bij de behoeftes van
deze nieuwe generatie ouderen die is opgegroeid
met popmuziek.
Bijzonder ontroerend was de middag tijdens
Bootcamp 2019 waarbij de jongeren samen met
de senioren van My Generation deelnamen aan
een workshop theater en muziek en gezamenlijk
lunchten. Er vond een prachtige uitwisseling plaats
tussen twee totaal verschillende generaties, die
elkaar vonden in popmuziek.

Educatie & ontwikkeling
Het poppodium is de aangewezen plek voor
educatie en ontwikkeling binnen de popcultuur.
Dit resulteert in een breed, inclusief en divers
aanbod op het gebied van ontwikkeling en
educatie voor diverse doelgroepen, van jong tot
oud.
Aanbod voor jongeren
In 2019 werden in het voortgezet onderwijs
workshops, projecten en maatwerk aangeboden op het gebied van popcultuur en (talent)
ontwikkeling in de vrije tijd, zoals jamsessies,
open podium avonden, workshops, masterclasses,
coaching programma’s en het jaarlijkse internationale uitwisselingsprogramma Bootcamp (voor
jongeren in de leeftijd tussen 12-18 jaar).
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1.4 De Bibliotheek
Behalve als kennis- en informatiecentrum hebben
de zes vestigingen van De Bibliotheek ook een
culturele functie. Daarvoor worden verschillende
activiteiten ondernomen op het vlak van kunst en
literatuur.

Pier K is het centrum voor kunst en cultuur voor
jong en oud in Haarlemmermeer en organiseert
jaarlijks honderden projecten, workshops en
cursussen in alle kunstvakken, gegeven door
professionals.

Prestaties 2019

Prestaties 2018

Prestaties 2019

Prestaties 2018

92 activiteiten met focus op

84 activiteiten met focus op

664 deelnemers

1.588 deelnemers

kunst & cultuur, literatuur,

kunst & cultuur, educatie,

2.518 bezoekers

2.816 bezoekers

educatie, ontmoeting &

ontmoeting & debat en 220

31 activiteiten

activiteiten

debat en 220 keer regulier

keer regulier voorlezen (in

voorlezen (in alle

alle vestigingen)

vestigingen)
15.547 bezoekers

14.890 bezoekers

Resultaten
In 2019 vonden meer dan driehonderd activiteiten plaats in de zes vestigingen van De
Bibliotheek. Een deel van de activiteiten is met
samenwerkingspartners ontwikkeld, zoals met
de jongerencentra van Maatvast, zorgboerderij
de Badhoeve, dierenopvang, RiBW en lokale
ondernemers.Veel van de activiteiten zijn
georganiseerd in het grotere verband van de
verschillende Cultuurgebouwprogrammeurs, zoals
bijvoorbeeld tijdens de Nationale Voorleesdagen
(Peuterfestival) en Kinderboekenweek. Zowel het
aantal activiteiten voor doelgroepen in Haarlemmermeer op het gebied van kunst en cultuur,
literatuur, educatie, ontmoeting en debat als het
aantal bezoekers is gestegen ten opzichte van
2018.
In 2018 hield Het Cultuurgebouw een verkiezing
voor de Polderdichter Haarlemmermeer
waarbij Mirjam Noach werd verkozen tot de
Polderdichter 2018-2019. Ook in 2019 is de
Polderdichter bij diverse Cultuurgebouwprojecten betrokken en heeft hiervoor gedichten
geschreven. Deze worden begin 2020 in een
bundel verzameld.
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1.5 Kunstencentrum

Iktoon
In juni vond voor de achtste keer iktoon
Haarlemmermeer plaats, het programma waar
amateurkunstenaars zich presenteren aan het
publiek. Door de jaren heen is een netwerk van
amateurkunstenaars ontstaan. Om jongeren bij
iktoon te betrekken, werd een jongerendenktank
opgezet en werden enkele activiteiten voor deze
doelgroep opgezet. Het betrekken van jongeren
staat in 2020 opnieuw op de agenda. Iktoon werd
georganiseerd door een team bestaande uit een
projectleider en enkele HBO-stagiairs.
Het Full Colour Festival, onderdeel van iktoon
Haarlemmermeer, is een samenwerking tussen
Vluchtelingenwerk Haarlemmermeer, de Koepelcommissie, Iktoon Haarlemmermeer, Pier K en
het Ontmoetingscentrum van Maatvast. Door
vertrek van de vaste projectleider was deze editie
kleiner dan die van 2018.

Harmoniekoepel
Pier K en Stichting Maatvast ondersteunen De
Harmoniekoepel financieel en met expertise.
Sinds de ingebruikname van de koepel in 2014
is er een constante groei van evenementen en
bezoekers. De 5 mei-viering, het kerstfeest met
opbrengst voor de Voedselbank en het multiculturele evenement Full Colour Festival zijn
inmiddels een succes.

Filmhuis
Filmhuis Pier K Nieuw-Vennep wordt geheel
gerund door betrokken vrijwilligers. In 2019 trok
het Filmhuis op 41 filmavonden 1.990 bezoekers
en vrijwilligers. Dat waren er 325 (+19,5%) meer
dan in 2018.

1.6 Galerie
Galerie De Meerse biedt een podium aan kunstenaars uit binnen- en buitenland en laat Haarlemmermeerders kennismaken met hedendaagse
beeldende kunst in al haar diversiteit. Daarvoor
organiseert de galerie beeldende kunsttentoonstellingen en minstens één educatieve tentoonstelling per seizoen. Ook is er ieder jaar een
expositie rondom een actueel thema.
Beeldende kunst
In de Galerie en de passage waren parallel aan
de theaterprogrammering acht tentoonstellingen
te zien. Er is zoveel mogelijk gekozen voor een
combinatie van kunstenaars (vijfendertig) uit
verschillende generaties, verschillende disciplines
en actuele thematiek. Gemiddeld trokken deze
exposities 600 bezoekers, met een uitschieter
voor het Mediafestival, dat meer dan 1.000
bezoekers trok. Tijdens het Mediafestival waren
er workshops en rondleidingen in de galerie
voor 1.100 kinderen. De cliënten van de dagbesteding, voor mensen met beginnende dementie
van stichting PCSOH, hebben met een speciaal
programma de tentoonstellingen bekeken, waarna
de werken besproken werden onder het genot
van een drankje.

Pier Kafé
In het Pier Kafé Nieuw-Vennep wordt met hulp
van een vast team vrijwilligers iedere maand
Vennip Live georganiseerd. Hier presenteren
nieuwe muzikale talenten zich aan het publiek, dat
gratis toegang heeft.
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De volgende exposities werden geprogrammeerd
in 2019:
1. Un Certain Regard.
Cultuurfilosoof Ivo Kievenaar opende deze
voorstelling, die de vraag stelt of het er voor
de kijker toe doet of een kunstwerk gemaakt
is door een man of door een vrouw. De
expositie bevatte gender-fluïde werk van een
gemengd gezelschap: man en vrouw, jong en
ouder, ruimtelijk en tweedimensionaal. Met
werken van o.a. Gijs van Noort, Aline Eras en
Marli Turion.
2. De Droom factor.
Niet alle dromen komen tot ons via de
slaap. We kunnen ook dagdromen, of een
wensdroom vorm willen geven. Ieder van deze
kunstenaars doet dit meer of minder en op
zijn eigen wijze, maar de droomfactor is in
ieders werk aanwezig. Met werken van o.a.
Beth Namenwirth, Marjolein Loppies en Anita
Mandemaker.
3. Wasted.
Drie kunstenaars, één fascinatie: de waanzin
en de gevolgen van overconsumptie. Met
werken van Bert Feddema, Henri Blommers
en Stephan Reisig.
4. De Stad.
Voor het derde opeenvolgende jaar een
expositie met beeldend werk van leerlingen
van Praktijkschool De Linie. Voor deze
expositie werkten ze drie maanden in de klas
aan hun werk.
5. iktoon.
Amateurfotografievereniging Objectief,
leerlingen Pier K in het kader van Maand van
de Amateur.
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6. Kansen voor Erfgoed.
Welk erfgoed moet behouden blijven in het
landschap van de toekomst? Wethouder
Marja Ruigrok opende deze tentoonstelling,
die bestond uit film, foto’s en objecten die
het leven in de polder een nieuwe betekenis
geven. Historische beelden van landbouwvoertuigen en de mens uit de negentiende en
twintigste eeuw gaven een kijkje in het leven
van de polder. In samenwerking met Podium
voor Architectuur.
7. Water.
Fennanda Eleveld, Suzanne Glerum &
Annelinde de Jong zochten eigen betekenissen in de ervaring en verbeelding van
water. Denker des Vaderlands René ten Bosch
opende.
8. Another Day in Paradise- Mediafestival.
Schrijver Addie Schulte opende deze
expositie, die in samenwerking met Pier K
werd georganiseerd en 1.100 leerlingen trok.
Met werk van onder andere Sofia Crespo (D),
Lisa Buttinger (AUT) en Front 404.

HOOGTEPUNTEN

Wonen bij de boer

KinderKunstDagen
Rafaela (lunchteam Pier K):
“Pier K is mijn tweede thuis!
Ik doe er alles, ik werk er, zit
bij het jongerenatelier en speel
piano. Ook doe ik vaak gezellig
een drankje bij Duyckercafe
met mijn vrienden en een
dansje op de dansvloer.

Frisse Duyck

Schrijfworkshop

Vrijwilliger van
de bibliotheek:
“De bibliotheek geeft mij het
gevoel dat ik erbij hoor en dat
mijn werk echt gewaardeerd
wordt.”
Karin Bloemen

Literair Diner Murat Isik

Ik heb bij Pier K nieuwe
vrienden gemaakt en het
heeft weer ritme in mijn leven
gegeven. Eind juni werk ik er
alweer twee jaar. Het leukste
aan mijn werk is het snijden
van groente en gezellig met
mijn collega’s op pad gaan.
Het Cultuurgebouw geeft
ook veel om mensen met een
handicap, ze denken erover na,
en dat vind ik heel fijn!”

Michelle David & The Gospel Sessions

Bezoeker n.a.v. bezoek concert
Ruth Jacott in De Meerse:
“Ik wil even de complimenten aan
De Meerse geven over het concert
van Ruth Jacott gisteravond.
Mijn vriendin en ik hebben enorm
genoten.”
Legoworkshop

Ruth Jacott
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2 PERSOONLIJKE ONTWIKKELING EN INFORMATIE
Het Cultuurgebouw is naast een plek voor kunst en cultuur ook een kenniscentrum.
Hier vindt informatie-uitwisseling plaats, leren mensen nieuwe vaardigheden en doen ze inspiratie op.

2.1 Bibliotheek
De Bibliotheek Haarlemmermeer wil voor alle
inwoners een aansprekend en passend aanbod
bieden van activiteiten die de persoonlijke
ontwikkeling stimuleren. Dit doet De Bibliotheek
door informatievoorziening, kennisuitwisseling
en taalvaardigheidsstimulering, in de vorm van
boeken, cursussen, studiematerialen en lezingen
over maatschappelijke vraagstukken. Dankzij deze
activiteiten krijgen diverse groepen inwoners van
Haarlemmermeer de mogelijkheid zich te ontwikkelen tot participerende burgers in
de Nederlandse maatschappij.
Uit het internationale onderzoeksrapport PISA
2018 blijkt dat het leesplezier van Nederlandse
jongeren opnieuw verder is gedaald en Nederland
op de internationale ranglijst is gezakt. Een op de
vier vijftienjarigen dreigt laaggeletterd te worden,
met gevolgen voor hun functioneren op school en
in de samenleving. Daarop luidden Onderwijsraad
en de PO-raad de alarmbel. Met het rapport
Lees! riepen de Onderwijsraad en de PO-raad
het ministerie van OCW, gemeenten, scholen en
bibliotheken op om gezamenlijk een leesoffensief
te starten.

Daar heeft De Bibliotheek gehoor aan gegeven
door middel van diverse programma’s voor
uiteenlopende doelgroepen, waarbij met
verschillende relevante partijen werd samengewerkt. Zo werd voor jonge kinderen samengewerkt met de scholen, de kinderopvang en het
Integraal Kind Centrum om kinderen het plezier
van lezen te laten ontdekken. Voor jongeren tot
achttien jaar was het programma gericht op
preventie van laaggeletterdheid, voor volwassenen was deze gericht op de bestrijding en
curatie van laaggeletterdheid. Afgelopen jaar is
ook gestart met leesbevordering en ontwikkeling op gezinsniveau om het belang van taal
te benadrukken. Naast deze initiatieven zijn de
Gemeente Haarlemmermeer en De Bibliotheek
in gesprek gegaan over de alarmerende resultaten
uit genoemde rapporten en welke rol
De Bibliotheek daarin kan vervullen.
In 2019 is het totaal aantal bezoekers van
De Bibliotheek gestegen met 1,4%. De werk- en
studieplekken voldoen in toenemende mate in de
behoefte. Ook de vele activiteiten op het gebied
van het sociaal domein trekken meer bezoekers.
De Bibliotheek Badhoevedorp is in november
2019 verhuisd naar de nieuwe locatie in het
Spaarndam

48.874 1.752

Zwanenburg

Badhoevedorp

Hoofddorp-Centrale

33.511
224.869
90.971

Nieuw-Vennep

525.097
126.872

Hoofddorp-Floriande
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Totaal aantal
bezoekers

Dorpshuis en door de gemeentelijke fusie kreeg
De Bibliotheek er een filiaal in Spaarndam bij.
Daardoor groeide het aantal openingsuren per
week van alle vestigingen van 254 uur naar 287
uur. Dankzij succesvolle campagnes werd de
website fors meer bezocht (+21,2%) en groeide
De Bibliotheek qua bereik op social media.
Digitale bezoekers

2019

2018

Pageviews website

516.707

494.646

Bezoeksessies website

248.201

184.452

Unieke bezoekers website

77.737

81.893

Gebruikers app bibliotheek*

1.494

1.398

Bereik via Facebook
(organisch + betaald)

1.050.105

487.800

Bereik via Twitter

n.v.t.

13.644

Bereik via nieuwsbrief

28.356

30.000

PressReader gelezen
artikelen internationale
nieuws- en tijdschriften

131.968

135.657

Het aantal leden is in 2019 gedaald met 0,9%.
Dit komt overeen met de landelijke trend die
sinds 2008 is ingezet. Ondanks die negatieve trend
was in de Bibliotheek Hoofddorp-Centrale een
lichte stijging te zien, mede dankzij de succesvolle
wervingscampagne in de zomer. Hierdoor sloten
tweehonderd nieuwe leden een maandabonnement af.
Hieronder staat een overzicht van de leden per
abonnementssoort, op basis van leeftijd.
Deze cijfers zijn exclusief de leerlingen die lid zijn
via hun scholen en de overige
abonnementsoorten.
Jeugd
0-13 jaar
(gratis)

Jeugd
14-17
jaar
(gereduceerd
bedrag)

Volwassenen
18+
(betaald)

Hoofddorp-Centrale

6.644

525

2.444

* Unieke gebruikers die in de afgelopen 120 dagen minimaal één keer

Hoofddorp-Floriande

5.108

414

1.635

actief ingelogd zijn

Nieuw-Vennep

4.674

527

1.579

Badhoevedorp

1.569

207

596

Zwanenburg

1.155

110

454

Totaal

19.150

1.783

6.708

Edutheek
Voorgezet onderwijs
Hoofddorp-Floriande

187

Zwanenburg

5.041

7.245

1.747

Badhoevedorp
2.425

Hoofddorp-Centrale

9.890

Nieuw-Vennep
6.854

Spaarndam

377

33.389

Aantal leden
2019
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Aantal uitleningen: 616.468
Hoofddorp-Centrale 151.513
Hoofddorp-Floriande 143.136
Nieuw-Vennep 120.305
Badhoevedorp 40.887
Zwanenburg 33.152
KSH 2.607
e-Books 31.299
De Bibliotheek op School/
SchoolWise 72.920
Edutheek + herlocaties 17.496
Spaarndam 3.153

De uitleningen in de vestigingen namen in 2019,
net als in 2018, over de hele linie met 3% af.
Dit is in lijn met de landelijke trend van de
afgelopen jaren. Wel stegen de uitleningen van
e-books (+5%).
Collectiebeleid
Het collectiebeleid wordt afgestemd op basis van
de uitkomsten van klantonderzoek, klantsegmentatie en behoeften van beoogde specifieke
doelgroepen. Een andere belangrijke basis voor
de collectieprofielen per vestiging zijn de uitleencijfers per collectie-onderdeel. In de vestigingen in
Badhoevedorp en Zwanenburg zijn de collecties
eind 2019 afgestemd op de ruimtes in de nieuwe
Dorpshuizen. De collecties zijn kleiner dan in de
andere drie vestigingen, maar meer gericht op de
publieksvraag. Zo wordt de actualiteit behouden.
Klanten kunnen materialen reserveren vanuit en
naar elke vestiging, waardoor de volledige breedte
van de totale collectie beschikbaar blijft.
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Het collectieplan 2019 en de bijbehorende
dienstverlening van De Bibliotheek is conform
de kaders en afspraken van het landelijke collectieplan 2016-2020. De Bibliotheek is aangesloten
op de landelijke digitale infrastructuur van de
Koninklijke Bibliotheek en de Nationale
Bibliotheekcatalogus. Bezoekers kunnen via de
online catalogus met één zoekopdracht zien wat
lokaal en landelijk beschikbaar is. Via interbibliothecair leenverkeer (IBL) kunnen gewenste
materialen bij andere bibliotheken in Nederland
worden aangevraagd.
Via de website en de publieke computers in
de vestigingen stelt De Bibliotheek het
digitale e-contentpakket van de Koninklijke
Bibliotheek beschikbaar. Zo krijgen Haarlemmermeerders toegang tot diverse databanken,
verschillende lees- en luister-apps, de e-bookportal en een groot aanbod van online oefenmateriaal, zoals bijvoorbeeld een website om
te oefenen voor het theorie rijexamen. Klanten
kunnen zowel via de website van De Bibliotheek
als via de Bibliotheek Wise-app inloggen in hun
persoonlijke omgeving en daar al hun bibliotheekzaken snel en eenvoudig online regelen.

2.2 Jongeren Informatie Punt (JIP)
Het Jongeren Informatie Punt (JIP) Haarlemmermeer is er voor jongeren van 12 t/m 23
jaar met vragen over werk, onderwijs, drugs,
geld, wonen, rechten, gezondheid, seks of vrije
tijd. Jongeren kunnen via de website van het JIP
(14.516 unieke bezoekers in 2019), het inloopspreekuur in De Bibliotheek (één keer per
week) of in de pauze wanneer het JIP hun school
bezoekt (zeven bezoeken per jaar) informatie
vinden of vragen stellen. In 2019 waren er
250 contactmomenten. Er zijn diverse projecten
uitgevoerd, inclusief twee PEP-projecten in twee
klassen van het PO, met vijftien presentaties per
klas.

2.3 Podium voor Architectuur
Het Podium voor Architectuur (PvA) is het
kennis- en ontwerpnetwerk van de regio
Haarlemmermeer en Schiphol. Het PvA
ontwikkelt activiteiten voor een breed, nationaal
en internationaal publiek zoals experts, bedrijven
en bewoners. Het zet belangrijke ruimtelijke
vraagstukken in de Metropool Regio Amsterdam
op de kaart, is neutraal en werkt aan kansen voor
de dagelijkse leefomgeving op onderwerpen als
wonen, werken, voedsel, mobiliteit en leren.
Prestaties

Voornemens

Prestaties

2019

2019

2018

Deelnemers 4.242

Deelnemers 4.000

Deelnemers 4.251

Bezoekers 14.070

Bezoekers 6.000

Bezoekers 6.130

Online bereik

Online bereik

Online bereik

1.899.776

2.134.248

2.036.356

Huis-aan-huis in

Huis-aan-huis in

Huis-aan-huis in

uitgave CG 1x

uitgave CG 1x

uitgave CG 1x

per jaar

per jaar

per jaar

Het Activiteitenprogramma 2019 had de naam
Snelheden van de Metropo(o)lder en legde de
focus op overeenkomsten in denken en beleven.
Thema’s waren vragen als ‘Waar bewegen we
naartoe?’ en ‘Wat zijn de grote opgaven?’.
Er waren onder andere lezingen, dialogen,
ontwerpateliers, excursies voor experts en
kennisdeling voor deelnemers als woningcorporaties, projectontwikkelaars en regionale
experts op locaties die betrekking hadden op de
thema’s en samenwerkingspartners. Dat waren
onder andere het Amsterdamse Marineterrein
tijdens WeMakeThe.City, C-Bèta, werkruimtes
Schiphol Group en AM en Tata Steel. Er werd
samengewerkt met relevante partijen als onder
andere de Gemeente Haarlemmermeer, team
Leefbaarheid en Omgevingsvisie Provincie NoordHolland, Technische Universiteit Delft en AMS
Institute. Dankzij de bijdrage van het Stimuleringsfonds voor Creatieve Industrie kon het PvA
onafhankelijk blijven, eigenzinnige standpunten
innemen en kritische vragen stellen.

Om de energietransitie inzichtelijk en
bespreekbaar te maken, startte het PvA met
het realiseren van een maquette van Haarlemmermeer in het kader van zowel Erfgoed &
Cultuur als ook de Duurzaamheid & Energietransitie binnen de gemeente Haarlemmermeer.

2.4 Erfgoed
Dankzij de gemeentelijke fusie van de gemeente
Haarlemmermeer met Spaarnwoude en Haarlemmerliede is het aantal beschermde erfgoedobjecten bijna verdubbeld, binnen cultuurhistorisch landschappelijk gezien zeer waardevol
gebied. Dit heeft geresulteerd in een groter
aanbod van activiteiten rond erfgoed en cultuur.
In 2019 zijn, in samenhang met andere vormen
van kunst, cultuur en cultuureducatie, de volgende
erfgoedprojecten uitgevoerd bij De Bibliotheek
en Podium voor Architectuur:
Dag van de Architectuur
De Dag van de Architectuur werd dit jaar
georganiseerd binnen WeMakeThe.City, het een
volle week durende festival van de Metropool
Regio Amsterdam. De focus van de Dag van
de Architectuur lag op het landschap van de
Haarlemmermeer, met lezingen en een fotografiewedstrijd gericht op landschap en erfgoed en een
aansluitende excursie.
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ToenHaarlemmermeer
Voor het Historisch Informatiepunt ToenHaarlemmermeer in De Bibliotheek en de website
ToenHaarlemmermeer.nl heeft De Bibliotheek
samengewerkt met Haarlemmermeermuseum de
Cruquius, Historisch Museum Haarlemmermeer,
Stichting Meer-Historie en het Historisch Archief
van de gemeente. In 2019 was een groei te zien in
bereik dankzij de gemeentelijke fusie met Spaarnwoude en Haarlemmerliede.
Workshops
Net als in voorgaande jaren organiseerde Podium
voor Architectuur verkennende workshops over
diverse onderwerpen als nieuwe vormen van
stedenbouw, architectuur, bouwen, bereikbaarheid,
wonen en leven en teelt van nieuwe gewassen.
Daarbij staat de vraag ‘Wat is de ontwerpopgave?’
altijd centraal. Zoals bij de workshop ‘Wonen
bij de Boer’, over alternatieve bedrijfsvoering,
woonkansen voor de (benoemde) monumenten,
inclusieve woonopgave met zorg- en leertrajecten en de landschappelijk opgave. Deze werd
gehouden op een toepasselijke locatie: de Witte
Boerderij. Dit thema keerde terug in een
decemberdialoog over alternatieve woonvormen.
Expositie
De zomeravondexcursie langs agrarisch erfgoed
vormde de opstap naar de expositie Kansen
voor Erfgoed in de Galerie. Op enorme polderlinten prikten bezoekers foto’s van hun favoriete
erfgoed. Samen met beelden, objecten, tractoren
en werktuigen van Meerhistorie vormde deze
tentoonstelling een prachtige collectie waar
alle erfgoedpartners uit Haarlemmermeer een
bijdrage aan leverden. Zo werd erfgoed tastbaar,
zichtbaar en waardevoller. Ook bood het voer
voor discussie en kansen voor ruimtelijk beleid.
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Open Monumentendag
Ook in 2019 nam Podium voor Architectuur
deel aan de Open Monumentendag. Daarbij
werd samengewerkt met de Erfgoedcommissie,
Kunstfort Vijfhuizen, Fort Aalsmeerderbrug en
Haarlemmermeermuseum De Cruquius. De dag
startte met de bekendmaking van het Monument
van het jaar in Het Oude Raadhuis. Winnaar
was Het Oude Raadhuis zelf! De route van de
expositie voerde per fiets en elektrische bus
langs bekende objecten als De Witte Boerderij
en Molen De Eersteling naar de ‘Grazende
Zwaan’ op Kleine-Vennep en via ’t Kabel naar
Fort Aalsmeerderbrug. Op beide locaties werd
de lezing ’Vooruit naar Vroeger’ gegeven, over
nieuwe bedrijfsvoering met erfgoed als startpunt.
Maquette Haarlemmermeer
In samenwerking met de gemeentelijke afdelingen
Duurzaamheid, Cultuur en Erfgoed is dit jaar
begonnen aan een maquette van Haarlemmermeer. De maquette dient straks als middel
tot een dialoog over de vraag ‘in wat voor regio
willen we leven, en hoe ziet deze er dan uit?’.
Hierin staat de landschappelijke waarde in het
denken over de energietransitie centraal.
Erfgoed in het voortgezet onderwijs
Erfgoed in de eigen leefomgeving leeft nauwelijks onder jongeren; ze herkennen het niet en
kennen het zo geen waarde toe. In co-creatie
met professionals en het Kaj Munk College
werd een programma rond erfgoed ontwikkeld
voor scholieren in het voortgezet onderwijs.
Leerlingen uit negen klassen van de mavo, havo
en het vwo onderzochten voor het vak Culturele
en Kunstzinnige vorming (CKV) hun leefomgeving
aan de hand van wandel- en fietsroutes door het
landschap. Daarbij maakten ze een locatieanalyse
en een voorstel tot positionering. Door erfgoed
in CKV te plaatsen ervaren jongeren wat erfgoed
is, komt er waardering en leren ze wat de rol van
erfgoed kan zijn voor de toekomst en kwaliteit
van hun leefomgeving.

HOOGTEPUNTEN

Een ouder van een deelnemer(met ASS) aan
Game Development Extra:
“Heel goed initiatief dat gelijkgestemde jongeren samenbrengt. Mijn zoon heeft nieuwe
vrienden gemaakt en nieuwe
vaardigheden geleerd.

De Muziekmakers

Op Safari door de MRA:
Tijdens WeMakeThe.City vaart
Podium voor Architectuur met
een groep experts over het
IJmeer. Vanuit een serie korte
presentaties worden de grote
ruimtelijke opgaves van de
MRA besproken.

Hij was er thuis actief mee
bezig en keek uit naar de
volgende les. Enige minpunt
was dat het al zo snel weer
afgelopen was :-)
Zijn leefwereld is weer iets
vergroot, alsmede zijn zelfstandigheid. Mijn zoon is goed
in Game Development, hij
leerde nieuwe dingen maar kon
ook anderen helpen, waar hij
best trots op was.”

Andere Blik op de Zaak

The Exploited

JTS voorstelling - Aladdin

WeMakeThe.City vaart

Dag van de Alfabetisering

Korte bezoekersevaluatie
De Meerse:
“Goede locatie, mooi gebouw,
goede stoelen”

Najib Amhali - Ramadanconference

Peuterfestival
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3 SOCIAAL DOMEIN
Onder het motto ‘Inclusief als het kan, exclusief als het moet’ staat Het Cultuurgebouw voor een
inclusieve samenleving waarin iedereen tot zijn recht komt. Voor dit doel ontwikkelt Het Cultuurgebouw verschillende innovatieve diensten en activiteiten voor uiteenlopende doelgroepen, vaak in
samenwerking met externe organisaties.

3.1 De Bibliotheek
De Bibliotheek is bij uitstek de inclusieve plek van
Haarlemmermeer, waar iedereen welkom is en
elke doelgroep wordt bediend met de collectie,
faciliteiten, diensten en activiteiten.
De Maatschappelijke Bibliotheek ontwikkelt
zich in een razend tempo en inmiddels werken
tientallen instellingen samen met De Bibliotheek,
zoals Vluchtelingenwerk, Stichting Lezen en
Schrijven, ProBiblio, Koninklijke
Bibliotheek, Meerwaarde en gemeente Haarlemmermeer.
In 2019 is ingezet op kwetsbare doelgroepen en
taalontwikkeling bij mensen met een taalachterstand met programma’s als de Nationale
Voorleeslunch in de Week tegen Eenzaamheid,
Project Laagtaalvaardige Ouders, het Makkelijk
Lezen Plein en Koffieochtend voor Senioren.
Speciale doelgroepen werden van boeken
voorzien via onder andere Bibliotheek aan
Huis, grootletterboeken en de Leeskringservice.
Daarnaast stelt De Bibliotheek dagelijks de
cursuslokalen beschikbaar aan VluchtelingenWerk
en het ROC van Amsterdam voor het geven van
taallessen en taalbijeenkomsten.

Totaaloverzicht Activiteiten Sociaal domein De Bibliotheek Haarlemmermeer
Activiteit

Aantal

Aantal

bijeen-

deelnemers/

komsten

bezoekers

Digitaal spreekuur

130

190

Spreekuur Pluspunt

2 rondom

4

Meerwaarde

aangifte

bezoekers

Belasting

op afspraak

Wekelijks 2

20

Spreekuur Pensioen

vestigingen
vanaf sept
Workshop omgaan met AVG/

1

12

Privacy wetgeving
Koffieochtend voor Senioren

181

Hoofddorp-Centrale

12

Badhoevedorp

2

Bibliotheek aan Huis

260

260

bezoeken

Nationale Voorleeslunch in de

6

85

Kijk mijn Wijk

2

14

Meer voor Elkaar

1

n.b.

1
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Project Laagtaalvaardige

3 extra

Gem. 9

Ouders

scholen na

deelnemers

Immanuel-

per school

school x 12

36 X 9 =

bijeen-

324

Week tegen Eenzaamheid (okt)

informatiemarkt
Gast aan Tafel bij
My Generation

komsten
= 36

StudieBieb

1a 2x les
per week

30

160

Ook waren er programma’s die mensen
digitaal onderlegd maken, zoals Klik & Tik (er
geldt een wachtlijst), Werken met de Digitale
Overheid en het Digitaal Spreekuur. Andere hulp
werd geboden bij o.a. het Spreekuur Pluspunt
Meerwaarde (Belastingaangifte) en het Juridisch
Loket. Jongeren in het primair en voortgezet
onderwijs kregen bij StudieBieb twee keer per
week huiswerkbegeleiding of bijles van de twaalf
bevoegde docenten. Via de regeling van Stichting
Leergeld Haarlemmermeer werd in 2019 het
aantal leerlingen dat StudieBieb kon volgen
verdubbeld naar zestig leerlingen. Om de positie
van mensen op de arbeidsmarkt te versterken
werden programma’s aangeboden als WerkBieb,
Educatie voor Vrouwen met Ambitie, Werkbieb
Opstap naar Werk, Jobtalk en het nieuwe Jobtalk
2.0 (voor anderstaligen).

3.1.1 Het Taalhuis
Het Taalhuis Haarlemmermeer is er voor
iedereen die beter wil leren lezen, schrijven en/
of oefenen met spreken. In 2019 wist Het Taalhuis
de eigen zichtbaarheid en bereikbaarheid te verbeteren en zo de toestroom van laaggeletterden
te vergroten, onder meer via een website.
Er zijn drie nieuwe Taalpunten opgericht: in
Nieuw-Vennep, Zwanenburg en Badhoevedorp.
Het Taalhuis organiseerde diverse activiteiten,
zoals de Leesclub, camouflageactiviteiten rond
een thema, een symposium voor migranten,
taalkoppels en vrijwilligers, de Dag van de
Alfabetisering en verschillende taalactiviteiten
tijdens de Taalzomer. Door het succes van het
project voor laagtaalvaardige ouders kreeg deze
navolging op drie andere scholen. Voor verschillende activiteiten is samengewerkt met lokale
partners als o.a. MeerWaarde, ROCvA, Team
Sportservice en VluchtelingenWerk.

Deelname Sociaal

Prestaties

Prestaties

Domein-activiteiten bij

2019

2018

Bezoekers/

49 bijeen-

683*

deelnemers

komsten met 419

Aantal aanmeldingen Taalhuis 2019

basisvaardigheden

deelnemers

Aantal laaggeletterden (NT1)

5

Klik & Tik

Aantal anderstaligen (NT2)

415

Aantal doorverwijzingen naar ROCvA

106

De Bibliotheek

8 bijeenkomsten,

(subsidie WEB)

40 deelnemers

Aantal taalkoppels

7

Werken met de

Aantal doorverwijzingen inburgering en

154

Digitale overheid

taalaanbieders (vaak ook gecombineerd
advies van twee taalaanbieders)

*Vanaf 2018 zijn bezoekers per cursusdag geteld in plaats van per

Aantal vrijwilligers

23

cursus

31

3.2 Kunstencentrum
Versterken door doen. Met dat idee organiseert het kunstencentrum een breed scala aan
activiteiten in het sociale domein. Ook bij het
kunstencentrum wordt samengewerkt waar nuttig
en waar mogelijk, zoals met Cordaan, stichting
De Linde en de Sociëteit (dagbestedingsprojecten), Duycker en Amstelring (Het Nostalgisch
Cultuurcafé) en Stichting Leergeld (activiteiten
voor kinderen van minder draagkrachtige ouders).
In 2019 waren er verschillende succesvolle
Extra-cursussen, zoals Keramiek, Theater en de
‘Beste Band’, waarbij een community is gevormd
van betrokken vrijwilligers met deelnemers
en docenten. Deze formule werkte ook bij de
ontmoetingsplek Gamedesign voor jongeren
met een stoornis in het autistisch spectrum; dit
was een groot succes. Een vervolgreeks is reeds
gestart. Jongeren die in de woonvoorziening
Baron (Floriande) wonen, beeldden hun zelfbeeld
uit tijdens Beat The Boxes. Het resultaat werd
geëxposeerd in de Bibliotheek HoofddorpFloriande. De derde editie van Hoofddorp Aan
Zee, voor kinderen die niet of te kort op vakantie
kunnen, is wegens groot succes uitgebreid van
één naar twee vierdaagse edities. Ongeveer de
helft kwam via de Summerschool van Vluchtelingenwerk. Tijdens dit evenement kregen
statushouders ook lessen over taalvaardigheid,
rekenen en diverse kunstvormen. Hierbij werden
de nodige signalen uit deze doelgroep opgepikt,
waardoor later vervolggesprekken over o.a.
traumaverwerking bij deze jongeren mogelijk
werden.
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Bezoeker Duycker:
“Fantastisch geluid en licht,
toffe crew!”

Bløf

Mediafestival

Korte bezoekersevaluatie
De Meerse:
“Zeer toegankelijke
schouwburg, met een goed en
breed gevarieerd programma.”
Peuterfestival

BiebPanel onderzoek:
“Activiteit geweldig georganiseerd, leuk personeel die er
100% voor gaat. Echt een leuke
avond uit voor een lage prijs.”
Fred van Leer

Muziek op Schoot

Leren in de Metropo(o)lder, een
co-creatie van het Podium voor
Architectuur: Jongeren ontwerpen
een toren die mixed-used en
rainproof is en past binnen de
bestaande omgeving en visie van de
Zuidas.
Jungle in de bieb
BiebPanel onderzoek:
“Onze bibliotheek is zeer actief
en heeft een prettige ruimte en
het personeel is vriendelijk. Ik
kom er graag hoewel ik niet van
alle faciliteiten gebruik maak.
Maar het feit dat de mogelijkheden er zijn geeft een prettig
gevoel dat je er voor veel zaken
terecht kunt.”

Voorlezen Pippi Langkous

Leren in de Metropo(o)lder

Keep The Fire Burning XXL

33

4 EDUCATIE
Educatie is bij Het Cultuurgebouw een belangrijk onderdeel van de activiteiten, zowel op het
gebied van leeseducatie als kunst- en cultuureducatie. Met de vele ondernomen activiteiten is Het
Cultuurgebouw steeds meer zichtbaar en actief binnen de diverse onderwijsinstellingen, van kinderdagverblijven via de primaire opleidingen tot in het voortgezet onderwijs. Voor deze verschillende
doelgroepen biedt Het Cultuurgebouw educatieprogramma’s die toegespitst zijn op de behoeften,
wensen en niveaus van verschillende doelgroepen. Hieronder volgt een overzicht per leeftijdscategorie:

4.1 Leeseducatie voor de
allerjongsten: 0-4 jaar
Door middel van de programma’s BoekStart voor
baby’s, BoekStart voor kinderen in de kinderopvang en de BoekStartCoach wordt specifiek
aandacht besteed aan taal en voorlezen, waardoor
de taalontwikkeling van kinderen wordt
gestimuleerd en preventief wordt gewerkt aan
de bestrijding van laaggeletterdheid. In 2019 is de
aanpassing van het huidige boekenabonnement
voor BoekStart in de kinderopvang aangepast
naar een meer inhoudelijke invulling. Consulenten
hebben op locatie pedagogisch medewerkers
geadviseerd en deze kennis laten maken met
leesbevorderende activiteiten.
BoekStart
BoekStart voor baby’s laat jonge kinderen kennis
maken met De Bibliotheek en het plezier van
lezen. Doel is om door samenwerking met
partners zoveel mogelijk baby’s te bereiken,
ze lid te maken van De Bibliotheek en ouders
en hun kinderen samen boeken te laten lezen.
Door samenwerking met de gemeente Haarlemmermeer ontvangen kersverse ouders een
voucher voor het gratis BoekStartkoffertje,
waardoor baby’s in aanraking komen met boeken.
In 2019 haalden 33% van de ouders die de
voucher ontvingen het BoekStartkoffertje op
in De Bibliotheek. In 2019 is de peutervoucher
ontwikkeld, waarbij peuters die lid worden van De
Bibliotheek een boekje krijgen.
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BabyBieb
Naast het gratis babylidmaatschap organiseert
De Bibliotheek maandelijks de inloopbijeenkomst
Babybieb, waarbij een uur lang wordt voorgelezen, liedjes worden gezongen en ouders vragen
kunnen stellen aan een deskundige over voorlezen
of taalontwikkeling. In 2019 waren er twaalf
bijeenkomsten die gezamenlijk 480 ouders en
baby’s trokken.
BoekStartcoach
De BoekStartcoach is wekelijks een dagdeel
aanwezig bij de spreekuren van de consultatiebureaus in Hoofddorp, Rijsenhout en Zwanenburg
en voert proactief gesprekken met ouders (305
in 2019). Daarbij wordt, zonder de privacy te
schenden, gerichte voorleesondersteuning aangeboden. Ouders kunnen vragen stellen over
taal en voorlezen en de coach adviseert op hun
persoonlijke mogelijkheden. Op het consultatiebureau is een tooncollectie aanwezig die gebruikt
wordt bij het gesprek. Deze aanpak is landelijk
sterk in opkomst en biedt een significante bijdrage
aan de preventie van laaggeletterdheid. Daarom is
er eind 2019 een extra BoekStartcoach aangesteld. In het kader van de gezinsaanpak zijn
ouders ook naar het Taalhuis verwezen.
BoekStart in de kinderopvang
Met Boekstart in de kinderopvang komen
kinderen ook via de kinderopvang in aanraking
met lezen. Het Cultuurgebouw koos daarbij voor
een inhoudelijke aanpak, in navolging van de landelijke BoekStart. BoekStart in de Kinderopvang
is het fundament voor de doorgaande leeslijn.
Hier wordt met De Bibliotheek op School tijdens
de basisschoolperiode een vervolg aan gegeven,
gevolgd door het voortgezet onderwijs. Dankzij
de samenwerking met het mbo-onderwijs is deze

in 2019 verlengd tot de doelgroep 18 tot 23 jaar.
VoorleesExpress
De VoorleesExpress is een samenwerkingsverband
tussen Stichting Meerwaarde en De Bibliotheek.
Er zijn in 2019 door De Bibliotheek vierentwintig
vrijwillige voorlezers getraind voor interactief voorlezen. In totaal hebben 59 kinderen
van de VoorleesExpress de cyclus doorlopen
en zijn twintig weken thuis voorgelezen. Om
een laagdrempelig vervolg te geven op het
voorleestraject kregen de vrijwillige voorlezers
en de kinderen een gratis lidmaatschap van De
Bibliotheek.

4.2 Leeseducatie in het primair
onderwijs
De doorgaande leeslijn wordt vervolgd in het
primair onderwijs met De Bibliotheek op School.
Het Cultuurgebouw biedt een totaalaanpak van
lees- en literaire activiteiten op meerdere niveaus,
om zo leesplezier en leesbevordering mogelijk te
maken binnen een stimulerende en rijke leesomgeving op school. Door inzet op woordenschat,
spelling, technisch lezen en leesbegrip neemt de
kans op laaggeletterdheid af en de kans op een
succesvolle schoolperiode toe.
De Bibliotheek op School in het primair onderwijs
In 2019 werkten eenentwintig scholen in
Haarlemmermeer met de Bibliotheek op School.
Hierbij werden ze ondersteund door een vaste
leesconsulent. Per week werd tijd ingeroosterd
voor vrij lezen, waarbij De Bibliotheek via de
schoolbibliotheken 11.262 boeken in diverse
genres beschikbaar stelde. Ook boden de lokale
bibliotheekvestigingen onderdak aan de klassen
voor klassikaal lenen of andere activiteiten.
De leerkrachten en de ouders van de kinderen
hebben les gekregen hoe ze kinderen kunnen
stimuleren om te lezen. Het leesplezier is vanaf
groep 5 gemeten via de Leesmonitor, waarmee
de doelen voor 2020 zijn vastgesteld. De Bibliotheek beheerde het schoolbibliotheeksysteem
schoolWise en ondersteunde de vrijwillige
bieb-ouders bij het gebruik.

Door de nieuwe AVG-richtlijnen wordt het
lidmaatschap van de schoolbibliotheek niet meer
automatisch gekoppeld aan het bibliotheeklidmaatschap, met een daling van het aantal leden
bij De Bibliotheek op School tot gevolg. Eind 2019
registreerde schoolWise in totaal 6.423 leerlingen,
het maximale aantal dat op dit moment mogelijk
is met de beschikbare middelen.
Overige scholen voor primair of speciaal onderwijs
(die niet deelnemen aan De Bibliotheek op School)
Achtentwintig van deze scholen (75% van het
totale aantal) namen onderdelen van het totaalpakket van De Bibliotheek op School of losse
activiteiten af. Hierbij is geen sprake van een
samenhangend geheel of een doorgaande lijn.
De belangstellenden ontvingen vijf nieuwsbrieven
met informatie en leestips.
Bibliotheekbezoeken

15 scholen

De Rode Draad leesbevorde-

3 scholen

ringsprogramma voor groep 1-8
BoekToercollecties uitgeleend

7 scholen

Voorleeswedstrijd voor

20, waarvan 2 scholen ook

groep 7-8

door naar de regionale ronde.

Opleiding leescoördinatoren

5 deelnemers

Deskundigheidsbevordering

41 deelnemers van 26 scholen

bijeenkomsten Leescoördina-

23 deelnemers van 18 scholen

toren (april en oktober)
Adviesgesprekken over

7 scholen

leesbeleid, schoolbibliotheek,
activiteiten etc.
Up-to-date maken totale

1 school

schoolbibliotheek (saneren,
aanschaffen)
Groepsgewijs lenen via

28 scholen met 1 of

instellingenabonnement

meerdere abonnementen

Schoolbibliotheeksysteem

9 scholen

schoolWise
Abonnement Edutheek

26 scholen
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4.3 Cultuureducatie op school,
een algemene toelichting
Om cultuureducatie op school te bevorderen,
bedenkt, ontwikkelt en organiseert Het Cultuurgebouw in samenwerking met de scholen in
Haarlemmermeer cultuuronderwijsactiviteiten
in het primair en voortgezet onderwijs. Het
Cultuurgebouw heeft voor leerlingen het basisaanbod, het programma Cultuureducatie met
Kwaliteit (CMK) en een innovatief aanbod voor
het voortgezet onderwijs ontwikkeld in samenwerking met de betreffende scholen. Zo wordt
geïnvesteerd in een creatieve generatie die
zelfbewust hun culturele identiteit ontwikkelt en
het fundament vormt voor de actieve kunstbeoefenaar en de theater-, musea- en concertbezoeker
van morgen en tevens bijgedragen aan volwaardig
burgerschap.
Het kunstencentrum beschikt voor deze
activiteiten over een multidisciplinair scholenteam,
bestaande uit bevlogen experts met een rijk
netwerk in cultuur en onderwijs. Het scholenteam
ondersteunt en adviseert scholen bij het
vormgeven en invullen van het eigen beleid
met betrekking tot cultuureducatie. Het team
begeleidt, coacht en schoolt directie, leerkrachten
en docenten op maat en draagt actief bij aan
de ontwikkeling van samenwerkingsverbanden.
Daarbij wordt gewerkt met digitale leeromgevingen, onderwijs op teamniveau en begeleiding
op leerkrachtniveau.

4.4 Cultuureducatie in het primair
onderwijs
Kinderen in het primair onderwijs maken via
kwalitatieve doe- en kennismakingsactiviteiten,
waar mogelijk en toepasselijk geïntegreerd binnen
het bestaand onderwijs, op laagdrempelige wijze
kennis met de volle breedte van cultuur: van
kunst en erfgoed tot (nieuwe) media en literatuur.
Deze onderwijsactiviteiten zijn gebaseerd op de
standaard SLO-kerndoelen en zijn vormgegeven
in basispakketten (kant-en-klare leerlijn voor de
hele school) en modules (samenhangende lessenreeksen waarmee de school een eigen leerlijn kan
vormgeven).
Kunst en Cultuur Op School (KCOS)
De bemiddelingsfunctie voor het Kunstmenu
(PO) en Cultuurparcours (VO) is ondergebracht
onder de verzamelnaam Kunst en Cultuur Op
School (KCOS). De bijbehorende subsidieregeling
van de gemeente Haarlemmermeer is in 2019 na
gezamenlijke overleggen tussen de gemeente en
het kunstencentrum opnieuw vormgegeven en
verbeterd. KCOS is in 2019 een evaluatie gestart
onder zowel de scholen in het primair onderwijs
als onder de aanbieders om de onderwijsinstellingen beter aan te sluiten op de wensen.
Regeling Impuls Muziekonderwijs
In 2019 werd het activiteitenaanbod voor zestien
scholen in het primair onderwijs uitgebreid.
Bestaande muziekonderwijsprogramma’s binnen
de Regeling Impuls Muziekonderwijs en CMKII
zijn meer op maat gemaakt. Een stimuleringsprogramma muziekonderwijs wordt meegenomen
in de volgende CMK-periode.
In 2019 hebben de programmalijnen binnen het
CMK-project definitief vorm gekregen. Uiteindelijk hebben in de afgelopen drie jaar 41 scholen
geprofiteerd van CMK II, waarvan er dertien
intensief gebruik hebben gemaakt van CMK II.
Daarmee is het streven om aan het einde van de
projectperiode twaalf tot vijftien scholen intensief
te laten profiteren van CMK, gerealiseerd. De
evaluatie met het Fonds voor Cultuurparticipatie en de gemeente Haarlemmermeer van het
CMK-jaar 2019 is met goed gevolg afgesloten.
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Artiest van Velozza n.a.v.
concert Metal Dive-in:
“Leuke tent heerlijk gespeeld.
Hoop dat we nog eens mogen
komen.”
Oscar Benton Blues Try-out

Artiest n.a.v. concert
“Oscar Benton Blues
Try-out”:
“Als Hoofddorper ben ik trots
op Poppodium Duycker.
Wat een crew, geweldig!!
Allemaal youngsters en ze
begrijpen precies wat ze met
deze blues oldies aan moeten.”

Local Sounds
Tentoonstelling ‘Kansen voor erfgoed’

Taalhuis

Welk erfgoed moet behouden
blijven in het landschap van de
toekomst? De tentoonstelling
‘Kansen voor erfgoed’ door Podium
voor Architectuur in Galerie De
Meerse was een mooie samenwerking tussen diverse culturele
partners en werd goed bezocht.
Kinderboekenfeest

Bezoekster Peuterfestival:
“Mijn kindjes vonden het een
superleuke middag.”

JTS Festival

Voorlezen

BiebPanel onderzoek:
“De bibliotheek lijkt me bij
uitstek een geschikte plek om
dit grote probleem [laaggeletterdheid] aan te pakken: het
is een stimulerende omgeving
met genoeg ruimte en ‘lesmateriaal’.”
VET Kindercabaret
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Kunstvakdocenten in primair onderwijs
Vijf scholen maakten in 2019 gebruik van het
detacheren van kunstvakdocenten in het primair
onderwijs en financierden dat buiten de bestaande
regelingen om. Om de begeleiding van school en
vakdocent te garanderen is vanuit Cultuureducatie Met Kwaliteit (CMK) een klein bedrag
per school bijgelegd. Scholen zetten deze vakdocenten in om de werkdruk onder reguliere
docenten op te vangen. De trend om kunsteducatie (weer) te laten verzorgen door een
specialist staat haaks op de opdracht vanuit
Cultuureducatie met Kwaliteit, waarin staat dat
leerkrachten in cultuureducatie moeten worden
geschoold. Ondanks de opdracht is Pier K in 2019
in gesprek gegaan met de werkgroep werkdrukverlichting (geïnitieerd door het schoolbestuur
van MeerPrimair), om detachering als dienstverlening verder uit te bouwen. Daarmee zet
Pier K een belangrijke stap om, naast de focus op
leerkracht en schooldirecties, de verbinding aan te
gaan met schoolbesturen.
Aanbod kleine culturele aanbieders
Het aanbodbeleid dat in de eerste periode van
CMK is ontwikkeld, werd gehanteerd als nieuwe
standaard. De focus werd minder gericht op
losse workshops en eenmalige projecten en meer
op grotere pakketten en langere leerlijnen. Dit
sluit aan op de wens van de kleinere culturele
aanbieders in en rondom Haarlemmermeer, die
zich profileren met eenmalige workshops en
kleine lessenseries.
De samenwerking met Het Historisch Museum/
Cruquius, het Crashmuseum, het Transportmuseum, het Gemeente Archief en het Kunstfort
bij Vijfhuizen (het platform Erfgoededucatie) is in
2019 een nieuwe fase ingegaan. Dat heeft geleid
tot een project over erfgoededucatie, op maat
gemaakt voor basisschool De Ark. Met samenwerkingspartner Meeromroep zijn mediaactiviteiten ontwikkeld en uitgevoerd voor zowel
PO als VO.
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Bereik

Prestaties

Voornemen

Prestaties

activiteiten PO

2019

2019

2018

Cultuuronderwijs op school
Aantal leerlingen
PO bemiddeld via
Kunst en Cultuur
op School

14.359

15.000

14.630

Aantal scholen
PO

62

63

65

Aantal leerlingen
bereikt in PO
met aanbod Het
Cultuurgebouw

18.946

12.000

17.539

Aantal leerlingen
bereikt met
Cultuureducatie
met Kwaliteit

3.887

8.250*

3.871

Totaal

22.833

20.250

21.410

*Sinds 2018 worden alleen de ‘nieuwe’ scholen en hun leerlingenaantal
meegeteld. Het streefcijfer dat is opgenomen in het activiteitenplan 2019
geeft een indicatie van het jaarlijks totaal aantal bereikte leerlingen over
de gehele CMK-periode; het cijfer dat in dit jaarverslag is opgenomen
verwijst naar het aantal leerlingen dat in dit kalenderjaar is bereikt.

4.5. Leeseducatie in het
voortgezet onderwijs
Met de Bibliotheek op School op het voortgezet
onderwijs wordt voortgebouwd op het fundament
dat is gelegd in de kinderopvang en
het primair onderwijs. De totaalaanpak en samenwerking op leesbevordering en mediawijsheid
wordt doorgezet. Bij het voortgezet onderwijs
ligt de nadruk op vmbo-niveau, omdat de kans op
laaggeletterdheid en lage leesmotivatie bij deze
groep leerlingen het hoogste is. Nieuw in 2019
was de regionale samenwerking rondom het
Nova College (mbo) met de bibliotheken van
Zuid-Kennemerland en IJmond-Noord. Hiermee
heeft Het Cultuurgebouw de doorgaande leeslijn
doorgetrokken naar de doelgroep 18 tot 23 jaar.

De Bibliotheek op School in het voortgezet onderwijs
De ontwikkeling en uitrol van De Bibliotheek op
School voor het voortgezet onderwijs is gestabiliseerd. Regionaal is er verder samengewerkt
op collegiale ondersteuning (onder andere bij
gesprekken), deling van kennis en activiteiten.
Een groot aantal van de VO-scholen heeft geen
eigen mediatheek als startpunt. De afstemming
gebeurt met docenten vanuit de secties en de
taalcoördinatoren en/of -specialisten. In 2019
werken twee VO- en één mbo-school met de
aanpak van de Bibliotheek op School. Er bleken
geen formatieve en financiële mogelijkheden voor
uitbreiding.
Resultaten bij de Bibliotheek op school voortgezet
onderwijs
•
Scholen hebben een eigen consulent;
•
Activiteiten zoals Nederland Leest Junior,
schrijversbezoeken, bezoek aan de
bibliotheek door ISK klassen, Read2Me
voorleeswedstrijd, See&Go;
•
Levering van BoekToercollecties;
•
Scholen maken gebruik van instellingenabonnementen;
•
Docenten worden gestimuleerd om hun
eigen leesbevorderende rol te vervullen;
•
Het hele vmbo heeft ook dit jaar weer de
Leesmonitor ingevuld. Hiermee werd hun
leesplezier ‘gemeten’. De resultaten vormden
de basis van de doelen voor 2020;
•
De Bibliotheek beheerde het schoolbibliotheeksysteem mediatheekWise ten behoeve
van de leerlingenadministratie en ondersteunt
de mediatheek van de Katholieke Scholengemeenschap Haarlemmermeer.
•
De Bibliotheek verwerkte de gegevens,
inclusief noodzakelijke acties in het kader van
de AVG voor het lidmaatschap van leerlingen
van de bibliotheek;
•
MediatheekWise registreerde 4151
leerlingen;
•
De dienstverlening werd ook dit jaar geëvalueerd met de (adjunct) schooldirecteur;
•
Met betrekking tot het Nova College vond
ook regionaal overleg en afstemming plaats.
In plaats van tien waren maar liefst twintig
klassen betrokken bij deze pilot.

Overige VO-scholen (die niet deelnamen aan
De Bibliotheek op School)
Eind 2019 zijn er 8.237 leerlingen op VO en 336
op (S)VO. Hiervan is een groot deel via één of
meer producten in aanraking gekomen met de
educatieve activiteiten van De Bibliotheek.
Alle VO-scholen ontvangen op regelmatige basis
nieuwsbrieven met informatie en leestips.
Er werd gebruik gemaakt van de volgende
aantallen en soorten producten:
Adviesgesprekken/overleggen/

4 scholen: docenten,

kennismakingsgesprekken

taal coördinator, rector,
mediatheek, taalspecialist

Activiteiten zoals Nederland

2 scholen

Lees Junior, Read2Me
Collecties huren bibliotheek

2 scholen

Klassikaal lenen via

2 scholen met 1 of

instellingenabonnement

meerdere abonnementen

Abonnement Edutheek

1 school

*(aantal bron DUO onderwijsdata 2019)

Voorleeswedstrijd
De mavoleerlingen hebben in november het
twintigjarig jubileum van de samenwerking met
KSH (1999 - 2019) gevierd met een bezoek van
schrijver Joost van Kersbergen. Dit schooljaar was
er bovendien een primeur: in navolging van de
voorleeswedstrijd voor het primair onderwijs was
er nu ook een voor de brugklassen van het voortgezet onderwijs in Haarlemmermeer (Read2Me).
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4.6. Cultuureducatie in het
voortgezet onderwijs
Het scholenteam van Het Cultuurgebouw is
dankzij de inzet van gekwalificeerde docenten
en externe partijen een belangrijke partner voor
het voortgezet onderwijs bij het maken van
hun culturele jaarprogramma. Daarbij sluiten de
diverse activiteiten aan op de identiteit, het profiel
en het kunst- en cultuurbeleid van de scholen.
Niet zelden is cultuureducatie een belangrijk
middel voor onderwijsvernieuwing en vakoverstijgend werken binnen de school.
Ten opzichte van 2018 is het aantal bereikte
leerlingen met bijna 20% gestegen tot 5.263.
Dat is deels te danken aan een – wederom –
succesvolle editie van het Mediafestival, maar
ook in het overige aanbod is een stijging van
het aantal leerlingen te zien. In 2019 zijn onder
andere programma’s uitgevoerd als Rondje
Cultuur, Dansdagen, Mini-filmfestival, de Zilveren
Microfoon, Nieuws=Nieuws, Pop-up Store
Expert en Kunstdag de Stijl. Voor verschillende
programma’s is samengewerkt met partners als
Meeromroep, Rabobank, het VSB fonds en
Fonds 2.
Bereik

Prestaties

Voornemen

Prestaties

activiteiten in

2019

2019

2018

6.429

5.000

6.397

7

7

7

4.143

2.500

1.971

1.120

1.650

2.594

5.263

4.150

4.565

2019 VO
Aantal leerlingen
VO bemiddeld
via Kunst en
Cultuur op
School
Aantal scholen
VO
Aantal leerlingen
VO met aanbod
Het Cultuurgebouw
Aantal leerlingen
bereikt met
innovatie VO
totaal aantal
leerlingen VO
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Innovatie Cultuuronderwijs
Sinds 2012 wordt in samenwerking met Podium
voor Architectuur het programma Innovatie
Cultuuronderwijs uitgevoerd. In 2019 zijn
verschillende nieuwe projecten ontwikkeld en
uitgevoerd: De 4-daagse app, een workshop
carrousel rondom mensenrechten en een
lezingencyclus The Big Impact voor de onderbouw
havo/vwo. Het programma, dat interdisciplinaire kunst- en cultuurprojecten behelst
en zich richt op cultuureducatie ten behoeve
van onderwijsinnovatie, is in 2019 in zijn geheel
opgenomen binnen het totaalaanbod voor
het voortgezet onderwijs. De extra kosten
van co-creatie en de ontwikkeling van nieuwe
projecten werden gefinancierd door het
matchingsfonds van het kunstencentrum.
Podium voor Architectuur in het voortgezet onderwijs
In de programma’s die Podium voor Architectuur
voor het voortgezet onderwijs ontwikkelde, staan
jongeren als ontwerper centraal.
De aansprekende opgaven, workshops en
lezingen op maat leerden deelnemers kritisch
te kijken naar hun eigen leefomgeving. Hierbij
werd Design Thinking ingezet als een mindset,
waarmee deelnemers leerden hoe ze dit konden
toepassen voor het oplossen van vraagstukken
in het project, maar ook in hun persoonlijk leven,
bedrijfsleven, op school en in de wereld van
morgen. In 2019 werden opdrachten uitgezet
als Rainproof en mixed-used bouwen op de
Zuidas, geluidadaptief bouwen in een omgeving
vol vliegtuiggeluid, verbeterplannen voor erfgoed
in Hoofddorp en een workshopreeks Homeless
Souls. De projecten waren een succes, zowel qua
reacties, inhoudelijke kwaliteit als qua deelnemers;
de projecten trokken ongeveer 500 deelnemers
en zo’n 750 bezoekers.

Popcultuur
In 2019 werden in het voortgezet onderwijs
workshops, projecten en maatwerk aangeboden
vanuit het poppodium. Deze programma’s
waren op het gebied van popcultuur en (talent)
ontwikkeling in de vrije tijd, zoals jamsessies,
open podium avonden, workshops, masterclasses,
coaching programma’s en het jaarlijkse internationale uitwisselingsprogramma Bootcamp
(voor jongeren in de leeftijd tussen 12-18 jaar).

4.7 Cultuureducatie in de vrije tijd
– kinderen en jongeren
Een andere belangrijke doelgroep voor de
cultuureducatie activiteiten van Het Cultuurgebouw zijn de Haarlemmermeerders die in de
vrije tijd hun talent willen ontwikkelen of hun
artistieke ontwikkeling willen verdiepen. Deze
groep kan buiten school- en werktijd gebruik
maken van een breed, kwalitatief en laagdrempelig
aanbod van kunstzinnige activiteiten, cursussen
en workshops in alle culturele disciplines. Bij
alle activiteiten wordt actief iets geleerd. Dit
kwalitatief sterke aanbod, ontwikkeld in samenwerking met relevante, geschoolde kunstenaars
en experts, nodigt uit tot oriëntatie, kennismaking
en verdieping. Op deze wijze neemt Het Cultuurgebouw verschillende posities in binnen de keten
van talentontwikkeling: kennismaking, ontwikkeling en verdieping. In een veilige en uitdagende
omgeving kan er zo langs een leerlijn van 0 tot 99
jaar actief doorgewerkt worden tot het hoogste
niveau.
Op festivals, tijdens concerten, optredens en
exposities laten deelnemers zien wat ze geleerd
hebben. Door de breedte van de activiteiten, de
aanwezige expertise en de faciliteiten van Het
Cultuurgebouw wordt er waar mogelijk interdisciplinair geprogrammeerd. Zo wordt het fundament
gelegd voor de actieve kunstbeoefenaar en de
theater-, musea- en concertbezoeker van morgen
en tevens bijgedragen aan volwaardig burgerschap.
Het totaal aantal deelnemers aan activiteiten in
de vrije tijd is in 2019 explosief gestegen: +51%.
Deze groei in het aantal deelnemers is terug te
zien in alle disciplines.

Kleine Pier
Het aanbod in diverse disciplines voor kinderen
van 0 tot 6 jaar was ook in 2019 een succes.
In 2019 is de doorstroom naar de volgende
stap in de leerlijn beter gecommuniceerd naar
ouders door de inzet van ‘Pier Kaartjes’ met het
volledige aanbod van Kleine Pier. In Het Cultuurgebouw maken kinderen voor het eerst kennis
met muziekinstrumenten bij het vernieuwde
programma Ontdek je instrument. Dit oriëntatieprogramma groeide in 2019 qua deelnemers.
Op verzoek van ouders is in 2019 gestart met
een soortgelijk programma voor de allerjongste
kinderen: Ontdek je instrument mini. Daarnaast
is de structuur van de leerlijn Muziek verder
ontwikkeld. Hierdoor is meer duidelijkheid
ontstaan bij ouders, leerlingen en docenten over
het programma en de leerlijn.
De Muziekmakers
Bijzonder was, dat voor het eerst in jaren het
aantal muziekdeelnemers groeide. Dit waren
vooral jonge deelnemers. De aanmeldingen voor
het programma van de Muziekmakers, waar
leerlingen naast instrumentale les ook in een
band of orkest spelen en via een eigen digitale
leeromgeving actief leren, liepen in 2019 iets
terug. Dat gold met name voor Muziekmakersorkest en, in lijn met de landelijke trend, een
afnemende belangstelling voor blaasinstrumenten.
De animo voor Muziekmakersband bleef gelijk
met voorgaande jaren. Een grote groep van deze
leerlingen stroomde door naar Muziekbende.
Het samenspel in Muziekmakersband zorgt voor
binding en legt een basis voor langdurige vriendschappen die in die volgende fase van de leerweg
worden voortgezet.
Dans
Het Cultuurgebouw profileert zich als balletschool met kwalitatief goede lessen klassiek ballet
met live pianobegeleiding. Dankzij deze profilering
is in 2019 het aantal dansleerlingen voor het eerst
in vijf jaar gestegen.

41

De Nationale Balletacademie hield in 2019 voor
het eerst de audities voor Noord-Holland bij Het
Cultuurgebouw. Net als in eerdere jaren werden
ook nu weer twee leerlingen aangenomen op het
Koninklijk Conservatorium. Oud-leerling Claire
Tjoe Fat begon ooit als kleuter met danslessen
bij Het Cultuurgebouw en wordt nu gezien als
aanstormend danstalent van het Nationaal Ballet.
Dé JeugdTheaterSchool Haarlemmermeer (JTS)
De JTS is er voor kinderen en jongeren die het
musical- of theatervak willen leren. Deelnemers
ontwikkelen zich in leeftijdsgroepen en langs
leerlijnen en doen audities voor één van de
theater- en musicalvoorstellingen. Voor gedreven
leerlingen met talent heeft Pier K selectieklassen,
waarin meer aandacht voor individuele ontwikkeling is. Kinderen blijven soms jaren lid van
de JTS, voelen zich er thuis en doen ook graag
vrijwilligerswerk bij Het Cultuurgebouw, op
festivals en tijdens de Kinderkunstdagen.
Ook ouders zetten zich vrijwillig in om de JTS
tot een succes te maken. Ieder jaar levert Dé
JeugdTheaterSchool leerlingen af aan het kunstvakonderwijs.

Beeldende Kunst
De Kinderkunstacademie werd ook in 2019
goed bezocht. Bij de Kinderkunstacademie leren
kinderen op hun eigen niveau tekenen, schilderen,
animatie- en stop motion filmpjes maken, installaties bouwen en nog veel meer. Ze krijgen les van
kunstenaars, die hen op een andere manier leren
kijken. Regelmatig organiseert Pier K exposities
met de gemaakte werken. In de schoolvakanties
vermaakten kinderen van 6-12 jaar zich met
gezellige en kunstzinnige activiteiten tijdens de
Kinderkunstdagen.
Vanuit de Kinderkunstacademie stromen kinderen
door naar de jongerenateliers, waar ambitieuze
jonge beeldend kunstenaars op zaterdag op
onderzoek gaan voor hun ontwerpen. Zij richten
jaarlijks een pop-up expositie in op
het Kunstfort bij Vijfhuizen.
Cultuuronderwijs in

Prestaties

Voornemens

Prestaties

de Vrije Tijd

2019

2019

2018

Aantal actieve

6.360

6.500

6.491

8

10

16

deelnemers, particulieren
Aantal jongeren Talent

De afgelopen jaren wint Dé JeugdTheaterSchool
Haarlemmermeer aan populariteit en ook 2019
was geen uitzondering: de JTS groeide met
11% naar 947 leerlingen. Succesvol waren ook
de negen nominaties in verschillende categorieën bij de landelijke Amateur Musical Awards
voor de jongerenmusical Urinetown, waardoor
Het Cultuurgebouw op spraakmakende wijze
in de schijnwerpers stond. Bekende musicalsterren als Anouk van Nes, Marjolein Touw en
Frank Beurskens gaven masterclasses tijdens
een succesvolle JTS Academy. Ook startte een
nieuw team vrijwilligers, die kostuums maken en
organiseren. De JTS is in gesprek met Maatvast
en de gemeente over de start van activiteiten
voor kinderen in de andere kernen van Haarlemmermeer. De JTS is inmiddels klaar om in
Badhoevedorp te starten. Een volgende stap in de
ontwikkeling van de leerlijn is het aanbrengen van
niveauklassen naast leeftijdsgroepen. Een JTS-zomerkamp is in voorbereiding.
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aan de Top
Aantal deelnemers

2.853

129

projecten
Totaal aantal

9.391

6.510

6.636

68

34

47

107

5

19

24

4

1

deelnemers vrije tijd
Aantal workshops en
projecten
Aantal activiteiten sociaal
domein
Aantal bedrijven met
actieve kunstebeoefening
en samenwerkingspartners sociaal domein

4.8 Talentontwikkeling
Een van de belangrijkste taken van Het Cultuurgebouw is talentontwikkeling in de breedste zin
van het woord. Dankzij intensieve begeleiding
langs helder geformuleerde leerlijnen worden
jongeren gestimuleerd in hun ontwikkeling tijdens
lessen, cursussen, masterclasses, workshops,
coaching en speciale talentgroepen. Zo ontstaat
een keten van talentontwikkeling met een breed
programma dat begint bij de eerste kennismaking
en doorloopt tot professionalisering, waarna in
een aantal gevallen het kunstvakonderwijs het
verder overneemt. Dankzij de samenwerking
met Stichting Leergeld kunnen bovengemiddeld
getalenteerde kinderen van minder draagkrachtige
ouders extra lessen volgen en zich op hun eigen
niveau ontwikkelen.
Talent aan de Top
Talent aan de Top is een multidisciplinaire
toptalentgroep die plaats biedt aan tien tot
twintig talenten per jaar. De financiering van
deze groep geschiedt geheel door sponsors.
In 2019 werden acht talenten geselecteerd
die een persoonlijk traject volgden waarin zij
intensief werden begeleid. Naast extra lessen en
workshops volgden de talenten een gezamenlijk
traject waarin educatieve ontmoetingen centraal
stonden en gewerkt werd aan optredens. Zo
doen ze podiumervaring op en wordt het talent
in Haarlemmermeer zichtbaar, als inspiratie
voor anderen. Toptalenten werden zo ingezet als
ambassadeurs, om de interesse in cultuurbeleving
bij anderen te vergroten.
Evaluatie vijf jaar Talent aan de Top
Uit evaluatie van vijf jaar Talent aan de Top blijkt
dat kunstvakopleidingen beter en gerichter
betrokken kunnen worden, waardoor een
verdieping van de leerweg ontstaat. Daarbij
kunnen docenten meer verantwoordelijkheid
voor het programma nemen, zodat verbreding in
de organisatie ontstaat. Ook kan het programma
meer gestructureerd worden. Binnen de leerweg
is geen ruimte voor alle talentvolle leerlingen die
een jaar Talent aan de Top gedaan hebben maar
(nog) niet naar het kunstvakonderwijs gaan.

In de tweede helft van 2019 zijn geen nieuwe
talenten geselecteerd. De zo ontstane tijd is
gebruikt om tot een vernieuwd programma
te komen. Na uitwerking zal dat starten in
september 2020.
Schiphol Talent orkest
Het Schiphol Talent orkest heeft in 2019 opnieuw
een flinke groei doorgemaakt, zowel in aantal
deelnemers als in niveau. Er is van dirigent
gewisseld en er is extra energie en tijd gestoken
in de begeleiding van de leerlingen bij audities,
examens, concerten en repetitieweekenden.

4.9 Cultuureducatie in de vrije tijd
- volwassenen
Muziek
In 2019 werden verschillende successen behaald.
Zo was het Mendelssohnproject een succes.
Naast uitvoering van de composities van
Mendelssohn werd met een kunstenaar ook uitgebreid stil gestaan bij de tekeningen en schetsen
die Mendelssohn heeft gemaakt tijdens zijn reizen.
Muziek voor volwassen kreeg dit jaar te maken
met een stevige bezuinigingsmaatregel.
Vanaf cursusjaar 2019-2020 was er geen subsidie
meer voor samenspel voor volwassenen.
Daardoor verdrievoudigde de prijs van sommige
cursussen. Naast begripvolle reacties deed deze
maatregel ook veel stof opwaaien. Dankzij de
veerkracht en communicatie van de docenten
is het verwachte aantal uitschrijvingen beperkt
gebleven tot twaalf procent.
Theater en Musical
Ook volwassenen maken met plezier gebruik
van de cursussen theater en musical en spelen in
voorstellingen. Om de activiteiten voor volwassenen kostendekkend te maken, werd in 2019 ook
hier een tariefsverhoging doorgevoerd en werd
bezuinigd op faciliteiten en technische middelen
bij producties. Desondanks slaagden de docenten
er toch weer in een groep spelers bij elkaar te
krijgen.
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Beeldende kunst
Volwassen groepen waren actief in diverse
beeldende kunst disciplines, zoals model- en
portrettekenen, keramiek, sierraadontwerpen en
grafiek. Een groot deel van de volwassenen is
65 jaar en ouder.
Deelnemers
Cultuuronderwijs in de Vrije Tijd

Verschil

2019

Deelnemers
2018

Beeldende kunst
3D

308

3%

300

2D

784

18%

643

Media

138

-1%

140

Kijk op kunst & literatuur

90

-47%

132

Totaal Beeldende kunst

1.320

8%

1.215

Theater en musical volwassenen

109

6%

103

Dans

548

6%

513

Dé JeugdTheaterSchool Haarlemmermeer

947

11%

847

Totaal TDM

1.604

9%

1.463

Les op een instrument

1.487

0%

1.488

Zangles

218

13%

190

Muziekoriëntatie

296

34%

196

Samenspel (bands, ensembles, koren, orkesten)

602

-12%

673

Muziekmakers/bende (les op instrument + samenspel + e learning)

333

-11%

369

Workshops

135

7%

125

DJ, productie, geluidstechniek

23

74%

6

Muziektheorie

52

-8%

56

Totaal Muziek

3.146

3%

3.047

Kinderkunstdagen

290

-22%

355

Talent aan de Top

8

-50%

16

Deelnemers projectenbureau

3.023

Totaal Cultuuronderwijs in Vrije Tijd

9.221

Theater Dans Musical

Muziek
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129
51%

6.225

HOOGTEPUNTEN

Korte bezoekersevaluatie
De Meerse:
“Mooie ruimte, gezellige
ontvangst, ruime stoelen met
veel voetenruimte en een
indrukwekkend
seizoensprogramma”
Theaterlezing Maarten van Rossem

Jongerenatelier

Korte bezoekersevaluatie
De Meerse:
“Fijne schouwburg,
je zit nooit ver weg van het
podium. Ruime plaatsen, ook
voor mensen met lange benen”
Theo Maassen

Kinderboekenfeest

Ik kom een oud-leerling van
Dé JeugdTheaterSchool, op het
Raadhuisplein tegen.
Hij is nu student aan de Amsterdamse theaterschool.
“We doen een project met school
en ik moet laten zien waar ik ben
opgegroeid. Dus ik ga even bij Pier K
naar binnen.”

Planet Acid

Leren in de Metropo(o)lder

Voorstelling Berend Botje
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5 ORGANISATIE
Achter alles wat er in, rond en namens Het Cultuurgebouw plaatsvindt, gaat een professionele
organisatie schuil die zorgt dat Het Cultuurgebouw zijn taken kan uitvoeren.

5.1 Bedrijfsvoering

5.3 Klant Contact Centrum

Het afgelopen jaar was het eerste volledige van
de nieuwe afdeling Bedrijfsvoering, ontstaan uit
een samenvoeging van de verschillende ondersteunende teams. De afdeling Financiën maakte
een professionaliseringsslag en integreerde de
verschillende voormalige administraties tot
één. Bij Personeelszaken werden twee nieuwe
adviseurs aangetrokken en werd het personeelsbeleid verder geharmoniseerd en gestandaardiseerd. ICT & Functioneel Beheer stonden in
het teken van diverse professionaliserings- en
harmoniseringsslagen. Er zijn upgrades doorgevoerd voor het kassaverkoopsysteem en de
toegangscontrole. De afdeling Facilitair is in 2019
opgesplitst in een productieafdeling voor het
kunstencentrum en een afdeling Facilitair. Er is
gewerkt aan het verbeteren van de luchtbehandeling, de koude/warmte-opslag en de verhuizingen van de bibliotheken in Badhoevedorp en
Zwanenburg naar de lokale dorpshuizen.

Het Klant Contact Centrum (KCC) is het
eerste aanspreekpunt van Het Cultuurgebouw.
Bezoekers met vragen over de activiteiten,
programma’s of services worden telefonisch,
via e-mail of aan de Tickets & Informatiebalie in
Het Cultuurgebouw te woord gestaan door de
medewerkers van het KCC. Men kan zo kaarten
kopen voor voorstellingen of concerten, zich
opgeven voor een cursus, lid worden van de
bibliotheek of Vriend van Het Cultuurgebouw
worden. Het KCC is ook verantwoordelijk voor
de balie & kassa-voorzieningen in Het Oude
Raadhuis (Hoofddorp) en Pier K (Nieuw-Vennep).

5.2 Marketing & Communicatie
De grotere focus bij de afdeling Marketing &
Communicatie op online publiekscommunicatie
werd in 2019 doorgezet, onder meer door het
vernieuwen van de websites van het poppodium
en de schouwburg. De offline promotie werd
daarnaast niet vergeten. Het toenemend
aantal anderstaligen werd bereikt door de
nieuwe Engelstalige brochures en flyers en een
werkgroep startte met het aantrekkelijker maken
van de entree en passage van Het Cultuurgebouw.
Met strategisch brandingsbureau Globrands is
gestart met een herpositioneringstraject voor
Het Cultuurgebouw, inclusief nieuwe merken- en
communicatiestrategie.
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Het afgelopen jaar zijn de eerstelijncontactteams
van de verschillende organisaties omgevormd tot
één team, met dezelfde taken, werkzaamheden
en ondersteunende infrastructuur. Een volgende
stap is een geïntegreerde afdeling, met eenduidige
serviceverlening en uitstraling vanuit Het Cultuurgebouw.

5.4 Culturele verhuur
De status van dé plek voor amateurgezelschappen
uit Haarlemmermeer die Het Cultuurgebouw
heeft, werd in heel 2019 verstevigd. Opnieuw
was er een groter aantal verhuringen aan vooral
dansscholen, koren en muziekverenigingen, met
meer bezoekers. Bijzonder waren het 100-jarig
jubileumoptreden van het KLM Orkest, inclusief
gastoptreden van Stanley Burleson en het 50-jarig
jubileumconcert van gospelkoor Trumpets of the
Lord, met gastoptreden van Pools jongerenorkest
Young Krakow Philharmonic. Dirigent en leider
Rob van Dijk werd hierbij door de burgemeester
onderscheiden.

5.5 Relatiemanagement

5.6 Ondernemingsraad

Het Cultuurgebouw werkte voor culturele
programma’s als Hoofddorp aan Zee, Beat the
Boxes en Bootcamp samen met het regionale
bedrijfsleven. Zo adopteerde Schiphol het
Schiphol Talent Orkest, ondersteunden Stichting
Jongleer en verschillende particuliere donateurs
diverse talentenprogramma’s en waren o.a.
Rabobank, Hema, Van Leeuwen glazenwasserij
& dienstverlening, Van Groenigen Makelaardij,
SWDV Advocaten en Hesselink Koffie betrokken
bij verschillende activiteiten van Het Cultuurgebouw.

De Ondernemingsraad heeft in 2019 zeventien
keer vergaderd (negen met bestuurder en acht
zonder), waarvan twee keer met een afvaardiging
van de Raad van Toezicht. Onderwerpen waren
onder andere financiële rapportages, het activiteitenplan en de begroting, de ontwikkeling van
de visie voor Het Cultuurgebouw, de status van
cultuurdocent, de ziekteverzuimpercentages, de
veiligheid, het ICT-project, het personeelsbeleid,
de tariefverhoging bij het volwassenenonderwijs,
het Ondernemingsraad reglement en de Ondernemingsraad verkiezingen. De OR heeft kennis
vergaard door coaching via scholingsinstituut
KGCA en het volgen van het Ondernemingsraad
Congres.
In november is een nieuwe Ondernemingsraad
geïnstalleerd. Hierbij zijn de kiesgroepen gewijzigd
op basis van de drie binnen Het Cultuurgebouw
gehanteerde cao’s, is het reglement vernieuwd
en de zittingsperiode teruggebracht van vier
naar drie jaar. Het afgelopen jaar heeft de OR
de adviesaanvragen voor de bezuinigingen en de
herindeling Facilitaire Dienst en vorming van de
afdeling Productie kunstencentrum behandeld.
Ook is de instemmingsaanvraag voor de
planningsontwikkelingen Publieke Dienstverlening
behandeld.
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5.7 Bestuur en Toezicht
De Raad vergaderde afgelopen jaar vier keer
in aanwezigheid van de directeur-bestuurder.
Overleg was er twee keer met de Raad van
Toezicht en de Ondernemingsraad en met
de wethouder van Cultuur van de gemeente
Haarlemmermeer. Een keer per jaar brengt de
accountant van Het Cultuurgebouw verslag uit
van haar controlewerkzaamheden met betrekking
tot de jaarstukken.
De Raad streeft naar een goede balans tussen
leeftijd, geslacht, nationaliteit en ervaring van
de individuele leden van de raad en waarborgt
daarbij deskundigheid en onafhankelijkheid.
De raad moet de aan haar toegekende taken
verantwoord kunnen vervullen krachtens de
wet, de toegepaste principes en aanbevelingen
van de Code Governance Cultuur en overige
regelgeving. De Raad bespreekt de 8 principes
en aanbevelingen jaarlijks in haar vergaderingen.
De raad hecht er aan dat de volgende expertisegebieden goed zijn vertegenwoordigd: kennis van
kunst en cultuur, kennis van educatie, financiële en
bedrijfskundige expertise, bestuurlijke en politieke
ervaring, sales, marketing en fondsenwerving,
juridische expertise, kennis op het gebied van
sociale verhoudingen, HRM en organisatieontwikkeling.
De Raad had in 2019 de volgende samenstelling:
•
Max Merkx, organisatie (voorzitter)
•
Yvonne van der Zee, cultuur (vicevoorzitter)
•
Michael Amende, juridisch
•
Bob Jacobs, financieel
•
Liesbeth Rigter, ICT, social media en
financieel

De Raad volgt bij het bezoldigingsbeleid voor de
leden van de Raad van Toezicht en directeurbestuurder de Wet Normering bezoldiging
topfunctionarissen publieke en semipublieke
sector (WNT). Het Cultuurgebouw hecht veel
waarde aan de transparantie van en de verantwoording over het bestuur. De vacatiegelden
staan vermeld in de jaarrekening.
Nevenactiviteiten leden Raad van Toezicht:
Max Merkx
•
Voorzitter Raad van Commissarissen
van Fleurage Residences, zorginstelling
Bloemendaal
•
Voorzitter Raad van Toezicht C4C,
ontwikkelingssamenwerking
•
Voorzitter Raad van Toezicht Stichting
Kolom, speciaal onderwijs, Amsterdam
Yvonne van der Zee
•
Voorzitter Raad van Advies Kenniscentrum
voor Immaterieel Erfgoed
•
Bestuurslid Prins Bernhard Cultuurfonds
•
Bestuurslid Oosterhouw
•
Bestuurslid Nieuw Dakota
Michael Amende
•
geen
Liesbeth Rigter
•
geen
Bob Jacobs
•
geen

Rooster van Aftreden Raad van Toezicht
Naam

48

Start

Einde

Start

Einde

periode 1

periode 1

periode 2

periode 2

Yvonne van der Zee

1 juli 2013

30 juni 2017

30 juni 2017

juni 2021

Michael Amende

7 oktober 2013

7 oktober 2017

7 oktober 2017

oktober 2021

Max Merkx

15 april 2015

15 april 2019

15 april 2019

april 2023

Bob Jacobs

1 januari 2018

1 januari 2022

Liesbeth Rigter

1 maart 2019

1 maart 2023

5.8 Financiën
Het eigen vermogen van Het Cultuurgebouw
is eind 2019 gestegen. Het verslagjaar 2019
wordt afgesloten met een positief resultaat
van €214.000 ten bate van de vrij besteedbare
reserves. De vrij besteedbare reserves zijn per
jaareinde gestegen van €63.000 negatief naar
€150.000 positief. Eenmalige meevallers in 2019,
van bij elkaar €126.000, geven het resultaat over
2019 echter wel een vertekend beeld. Ondanks
het positieve resultaat over 2019 is er eind
2019 zeker nog geen sprake van een afdoend
weerstandsvermogen. De liquiditeit is voldoende,
met name door een tweemaandelijkse voorfinanciering van de subsidie door de gemeente
Haarlemmermeer. Hierdoor komt de continuïteit
niet in gevaar.
In 2019 is Het Cultuurgebouw wederom in staat
gebleken de jaarlijks geleverde prestaties op
niveau te houden in combinatie met het verder
drukken van de kosten. In het najaar van 2018 is
met de gemeente een aantal bezuinigingsmaatregelen besproken die met ingang van 2019 zijn
doorgevoerd. Een van deze maatregelen, het
kostendekkend maken van het volwassenonderwijs bij cultuureducatie in de vrije tijd, heeft
er vooralsnog toe geleid dat de deelname aan
volwassenenonderwijs beperkt, maar uiteindelijk
flink minder dan vooraf ingeschat, is teruggelopen.
Daardoor vallen de begrote transitievergoedingen
in de periode 2019-2020 uiteindelijk lager uit dan
verwacht.
Op de korte termijn is de organisatie door
de lage algemene reserve wel kwetsbaar voor
tegenslagen. Doelstelling van Het Cultuurgebouw
is daarom nog steeds om in de komende jaren
te gaan bouwen aan een nieuwe algemene
reserve, waarbij het streven is uiteindelijk een
weerstandsvermogen van tussen de 2,5 en 5%
van de jaarbegroting te realiseren. De opeenvolgende bezuinigingen in de afgelopen jaren, en het
op niveau houden van de prestatiecijfers, hebben
er evenwel ook toe geleid dat er een structureel
onverantwoorde werkdruk is ontstaan binnen
delen van de organisatie.

2020 staat daarom mede in het teken van het
terugdringen van deze werkdruk. Van een deel
van het resultaat over 2019 wordt daarom een
bestemmingsreserve gevormd om in 2020 te
kunnen investeren in additionele personele
capaciteit op die plekken waar de urgentie het
hoogst is. Inmiddels heeft echter de werkelijkheid
ons ingehaald en is heel de wereld in de ban
van het coronavirus. Met het schrijven van deze
toelichting is inmiddels bekend dat Het Cultuurgebouw van half maart tot 1 juni 2020 dicht moet.
Het Cultuurgebouw komt hierdoor in heel zwaar
weer terecht. Op dit moment weten we nog
niet hoe de rest van het jaar gaat verlopen en is
een toekomstverwachting uitspreken haast niet
mogelijk. Door de voorfinanciering van subsidie is
de liquiditeit van Het Cultuurgebouw vooralsnog
voldoende om blijvend aan haar verplichtingen te
kunnen voldoen. Echter de impact van de tijdelijke sluiting heeft onvermijdelijk een groot effect
op ons toch al kwetsbare weerstandsvermogen.
Cijfers
De baten in 2019 zijn ten opzicht van 2018 met
€583.000 gestegen. Dit is inclusief €458.000,
zijnde 2,8% subsidie-indexering, met een
aanvulling van €22.000 voor de Bibliotheek
Haarlemmerliede en Spaarnwoude en €4.500,additionele huurbijdrage. De totale personeelslasten zijn met 1,6%, zijnde €205.000, gestegen.
De gemiddelde CAO-verhoging, inclusief periodieken, lag in 2019 op 1,5%. De overige bedrijfskosten, inclusief afschrijvingen, zijn ten opzichte
van 2018 met €184.000, oftewel 1,6%, gestegen.
Het exploitatieresultaat is ten opzichte van 2018
met €160.000 verbeterd. Voor €126.000 wordt
dit verschil evenwel verklaard door eenmalige
meevallers.
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Risico’s
Voor 2020 en verder geldt inmiddels als belangrijkste risico voor Het Cultuurgebouw de impact
van de Corona-crisis. Op het moment van
schrijven van dit jaarverslag is de hiermee samenhangende financiële schade nog niet volledig in
kaart te brengen, maar dat deze uiteindelijk hoog
zal zijn, lijkt wel zeker. Naar verwachting zal deze
schade door Het Cultuurgebouw in ieder geval
niet zelfstandig kunnen worden opgevangen.
Steunmaatregelen zijn er inmiddels vanuit de
Rijksoverheid (de zgn. NOW-regeling) en ook
met de gemeente zal er in de komende maanden
gesproken gaan worden over maatregelen en
noodzakelijke oplossingen. De gemeente heeft
bij monde van de wethouder Cultuur inmiddels
aangegeven dat zij de urgentie hiervan volledig
beseft en dat dit een gezamenlijke uitdaging en
opdracht is.
Een ander risico is het nog altijd ontbreken van
een voldoende eigen algemene reserve en de
daardoor kwetsbare positie van Het Cultuurgebouw in het geval van financiële tegenslagen.
De gemeente heeft om die reden Het Cultuurgebouw in 2020 opnieuw ingedeeld in ‘code
oranje’. Met de gemeente wordt momenteel
gesproken over, en gewerkt aan, een meerjaren-

traject op weg terug naar ‘code groen’. Hiertoe
dient alsnog een afdoende algemene reserve te
worden opgebouwd. Inhuizing van de Bibliotheek
Nieuw-Vennep bij het Pier-K-gebouw in NieuwVennep en de daarmee samenhangende toekomstige forse besparing op de huurlasten is daarbij
vooralsnog kern van de beoogde oplossing.
Directe gevolgen van jarenlange, opeenvolgende
bezuinigingen zijn tenslotte nog de inmiddels
structureel hoge werkdruk op diverse plekken
binnen de organisatie, als ook een fors opgelopen
achterstand in onderhoud en investeringen in de
gebouwen en faciliteiten. Voor 2020 staan flinke
investeringen begroot, gericht op het terugdringen van de ergste werkdruk. Eveneens in
2020 zal een meerjaren-investerings- & onderhoudsbegroting worden opgesteld, op basis
waarvan een gericht inhaaltraject op het gebied
van onderhoud en investeringen kan worden
aangegaan. Een substantiële vrijval van afschrijvingskosten, optredend vanaf 2021, moet hiervoor
straks de benodigde middelen gaan bieden.

x 1.000

2019

2018

Verschil

Baten

21.687

21.104

583

Lonen en salarissen

7.202

7.049

153

Sociale en pensioenlasten

1.829

1.764

65

Overige personeelskosten

620

633

-13

Afschrijvingen materiële vaste activa

810

858

-48

Overige bedrijfskosten

10.989

10.757

232

Som der bedrijfskosten

21.449

21.060

389

Exploitatieresultaat

237

44

193

Financiële baten en lasten

-30

-43

13

Resultaat voor resultaatbestemming

207

2

205

Inzet bestemmingsreserves

7

81

-74

-65

65

18

196

Dotatie bestemmingsfonds
Resultaat na resultaatbestemming
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5.9 Een blik vooruit...
2020 is inmiddels in volle gang. Als de eerste maanden illustratief zijn voor de rest van het jaar, dan
belooft ook 2020 weer een jaar te worden met een enorm divers pallet aan kwalitatief hoogstaande
programma’s en evenementen. Gericht op verschillende doelgroepen en in de verschillende locaties
die Het Cultuurgebouw rijk is, maar ook binnen de vele scholen in de diverse kernen van Haarlemmermeer. Een jaar ook, dat voor Het Cultuurgebouw in het teken staat van een blik op de toekomst.
Nu de belangrijkste ontwikkelingen rondom de fusie achter de rug zijn, staat de vraag centraal in welke
richting Het Cultuurgebouw zich de komende jaren verder wil ontwikkelen.
Eind 2020 verschijnt het meerjarenbeleidsplan van Het Cultuurgebouw. Daarin wordt meer duidelijkheid gegeven over de plannen en ambities voor de toekomst. Tot die tijd werkt Het Cultuurgebouw,
samen met haar stakeholders en partners, aan de basis voor die plannen en ambities: de visie op de
toekomst van Het Cultuurgebouw. Daarnaast werkt Het Cultuurgebouw gestaag voort aan het creëren
van een structureel gezonde financiële basis, om uiteindelijk de status Code Groen te behalen. Die
ambitie, in combinatie met de gewenste doorontwikkeling van Het Cultuurgebouw tot volwaardige
spil van kennis, kunst en cultuur voor Haarlemmermeer en een ambitieuze, relevante en zichtbare rol
binnen de Metropoolregio Amsterdam, is dé grote uitdaging voor de komende jaren.

Nagekomen bericht 30 maart 2020
Inmiddels is duidelijk dat 2020 grotendeels in het teken is komen staan van de Corona-crisis. Het
Cultuurgebouw is op het moment van schrijven noodgedwongen volledig gesloten. Deze situatie kan
mogelijk nog maanden gaan duren, waardoor alle eerdere prognoses en ambities inmiddels drastische
bijstelling behoeven. Vooralsnog staat 2020 dan ook ineens in het teken van (financieel) overleven en
het tegelijkertijd toch nog op innovatieve wijze, veelal online, waar mogelijk blijven bedienen van onze
diverse doelgroepen. De uiteindelijke uitkomst van deze wereldwijde crisisperiode is op dit moment
nog volstrekt niet te overzien.
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BEREIKCIJFERS 2019
SCHOUWBURG DE MEERSE
De Meerse 2019 Cultureel

De Meerse 2018 Cultureel

Aantal

Aantal

Bezettings-

Aantal

Aantal

Bezettings-

evenementen

bezoekers

percentage

evenementen

bezoekers

percentage

Grote zaal

166

67.360

80%

189

71.304

76%

Kleine zaal

128

19.480

61%

150

20.470

57%

Het Oude Raadhuis

83

5.183

67%

98

6.199

68%

HOR film

36

2.535

70%

36

2.389

71%

Nieuw-Vennep

4

412

69%

10

550

41%

Overige zalen

14

1.268

64%

51

4.422

56%

Totaal

431

96.238

72%

534

105.334

70%

(HOR)

PvE

94.500

94.000

Verschil

1.738

11.334

* De schoolvoorstellingen van Pier K zijn in cijfers 2019 niet meer opgenomen bij De Meerse (in 2018 nog wel).

POPPODIUM DUYCKER
Duycker 2019

Duycker 2018
Aantal

Aantal

Aantal

evenementen

bezoekers

Educatie &

Bezetting

Aantal
bezoekers

Ontwikkeling
Grote zaal

49

11.800

2.748

48%

10.350

Kleine zaal

66

4.848

1.442

37%

4.367

Café

191

16.640

2.297

17.223

Oefenstudio's

-

3.518

-

3.009

Op locatie

45

2.892

483

Totaal

351

39.698

6.970

2.634
44%

37.583

PvE

32.000

29.000

Verschil

7.698

8.583

* De deelnemers staan ook bij talentontwikkeling vermeld.

PODIUM VOOR ARCHITECTUUR
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Prestaties

Voornemens

Prestaties

2019

2019

2018

Deelnemers

4.242

4.000

4.251

Bezoekers

14.070

6.000

6.130

Online Bereik

1.899.776

2.134.248

2.036.356

Huis-aan-huis in uitgave CG

1 x pjr

1 x pjr

1 x pjr

CULTUURONDERWIJS PIER K
Prestaties

PvE 2019

2019

Gerealiseerd
resultaat

Route

2018

Cultuuronderwijs op school
Aantal leerlingen primair onderwijs bemiddeld (Kunst en Cultuur op School)

14.359

15.000

14.630

Aantal leerlingen voorgezet onderwijs bemiddeld (Kunst en Cultuur op School)

6.429

5.000

6.397

Aantal scholen onderwijs

62

63

65

Aantal scholen voortgezet onderwijs

7

7

7

Aantal leerlingen bereikt in PO met aanbod Pier K

18.946

12.000

17.539

Aantal leerlingen bereikt met Cultuureducatie met Kwaliteit

3.887

8.250

3.871

Totaal aantal leerlingen PO

22.833

20.250

21.410

Aantal leerlingen bereikt in VO met aanbod Pier K

4.143

2.500

1.971

Aantal leerlingen bereikt met innovatie VO

1.120

1.650

2.594

Totaal aantal leerlingen VO

5.263

4.150

4.565

Prestaties

PvE 2019

Gerealiseerd

2019

resultaat

Route

2018

Cultuuronderwijs in de vrije tijd
Aantal actieve deelnemers, particulieren

6.360

6.500

6.491

Aantal getalenteerde jongeren (Talent aan de Top)

8

10

16

Aantal deelnemers projectenbureau

3.023

-

129

Totaal aantal deelnemers Vrije Tijd

9.391

6.510

6.636

Totaal aantal deelnemers Pier K

37.487

-

32.611

Aantal bezoekers

19.831

35.000

29.000

Aantal workshops en projecten

68

34

37

Aantal activiteiten sociaal domein

107

5

19

Aantal bedrijven met actieve kunstbeoefening en

24

4

1

samenwerkingspartners zorg en welzijn
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BIBLIOTHEEK

*

Bezoekers

2019

2018

Openingsuren (per week)

2019

2018

Hoofdorp-Centrale

224.869

214.143

Hoofdorp-Centrale

62

57

Hoofdorp-Floriande

126.872

129.845

Hoofdorp-Floriande*

51

51

Nieuw-Vennep

90.971

94.272

Nieuw-Vennep*

51

51

Badhoevedorp

33.511

33.795

Badhoevedorp

28

28

Zwanenburg

48.874

45.610

Zwanenburg

67

67

Spaarndam

1.752

-

Spaarndam

16

n.v.t.

Totaal

526.849

517.665

Totaal

275

254

Digitale Bezoekers

2019

2018

Uitleningen

2019

2018

Website pageviews

516.707

494.646*

Hoofddorp-Centrale

151.513

154.212

Website bezoeksessies

248.201

184,452*

Hoofddorp-Floriande

143.136

145.429

Website unieke bezoekers

77.737

81.893*

Nieuw-Vennep

120.305

126.579

Bibliotheek app**
gebruikers

1.494

1.398

Badhoevedorp

40.887

40.860

Zwanenburg

33.152

33.923

Facebook berichtbereik
(organisch + betaald)***

1.050.105

487.800

Spaarndam

3.153

-

KSH

2.607

3.151

Twitter berichtbereik***

n.v.t.

13.644

e-Books

31.299

29.760

Nieuwsbrief bereik
personen****

28.356

30.000

De Bibliotheek op School/
SchoolWise

72.920

75.207

PressReader gelezen
nieuwsartikelen

131.968

135.657

Edutheek + herlocaties

17.496

22.149

Totaal

616.468

631.270

Leden

2019

2018

Hoofddorp-Centrale

9.890

9.754

Hoofddorp-Floriande

7.245

7.291

Nieuw-Vennep

6.854

7.143

Badhoevedorp

2.425

2.454

Zwanenburg

1.747

1.743

Spaarndam

377

-

Voorgezet onderwijs

5.041

5.126

Edutheek

187

167

Totaal

33.766

33.678

Begin 2018 is overgestapt op een nieuwe website met bijbehorende analysemethodiek. Ook is eind mei strengere AVG in werking getreden waardoor niet alle
bezoekers meer geregistreerd (mogen) worden in de Google Analytics (alleen na toestemming van de cookiemelding).
Een goede vergelijking met de resultaten van vorige jaren is hierdoor niet mogelijk.
**
Unieke gebruikers die in de afgelopen 120 dagen minimaal 1 x actief ingelogd zijn.
*** Er werd meer aandacht besteed aan de kwaliteit van de berichten i.p.v. de kwantiteit.
**** Afname als gevolg van de nieuwe AVG wetgeving.

54

Boekstart baby

Boekstart baby

Prestaties 2019

Prestaties 2019
33% van ouders die zijn uitgenodigd om
het koffertje te halen hebben zich ingeschreven.

dBos
Prestaties 2019
In 2019 werken 21 scholen met de aanpak van
de Bibliotheek op school.
Er bleken geen formatieve en financiële
mogelijkheden voor uitbreiding.

Het BoekStart collectie abonnement is omgezet
naar een abonnement waarbij deskundigheid en
begeleiding leidend is. Hiervan maken 2 locaties eind
2019 gebruik.
Het BoekStart abonnement collectie loopt tot
medio 2020. Eind 2019 zijn er nog 11 locaties met
dit abonnement.

Overige scholen (S) PO die niet deelnemen
aan dBos
Prestaties 2019
75% van scholen voor (s)po die niet deelneemt
aan dBOS, hebben gebruik gemaakt van 1 of meer
producten
(58-21 x 75%) = 28 scholen. Er wordt voldaan aan
de 75% eis.

Dienstverlening op maat voor speciale doelgroepen
Prestaties 2019
5 services voor speciale doelgroepen:
Bibliotheek aan Huis service
Grootletterboeken
Passend Lezen
Leeskringservice
Makkelijk Lezen Plein

Culturele activiteiten met lokale partners
Prestaties 2019
92 activiteiten met focus op kunst & cultuur, literatuur, educatie, ontmoeting & debat
en 220 keer regulier voorlezen (in alle vestigingen)
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Schouwburg De Meerse • Pier K, centrum voor kunst en cultuur
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Podium voor Architectuur • Poppodium Duycker • De Bibliotheek Haarlemmermeer

JAARREKENING

Stichting Het Cultuurgebouw Haarlemmermeer
te Hoofddorp
Rapport inzake de jaarrekening over de periode 1 januari tot en met
31 december 2019

1

1 BALANS
Balans per 31 december 2019
(na voorstel resultaatbestemming)

ACTIVA

€

31-12-2019
€

€

31-12-2018
€

Vaste activa
Materiële vaste activa

1

3.783.449

3.659.185

Vlottende activa
Voorraden

2

129.206

98.940

Vorderingen
Handelsdebiteuren
Overige vorderingen en overlopende activa

3
4

Liquide middelen

Totaal

5

678.203
1.350.968

1.011.397
579.260
2.029.171

1.590.656

3.140.335

3.589.284

9.082.160

8.938.065

2

1 BALANS
Balans per 31 december 2019
(na voorstel resultaatbestemming)

PASSIVA

31-12-2019
€

31-12-2018
€

Eigen vermogen

6

213.336

6.023

Voorzieningen
Jubileumvoorziening

7

43.499

-

Langlopende schulden
Hypotheken o/g

8

683.925

1.300.798
683.925

Kortlopende schulden
Schulden aan kredietinstellingen
Egalisatierekening
Schulden aan leveranciers en handelskredieten
Belastingen en premies sociale verzekeringen
Overige schulden en overlopende passiva

Totaal

9
10
11
12
13

608.060
1.686
955.678
379.510
6.196.466

1.300.798

608.460
6.886
474.601
502.334
6.038.962
8.141.400

7.631.244

9.082.160

8.938.065

-
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2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN
Staat van baten en lasten over de periode 1 januari 2019 tot en met
31 december 2019

Baten

14

Totaal aan baten
Lonen en salarissen
Sociale lasten en pensioenlasten
Overige personeelskosten
Afschrijvingen op materiële vaste activa
Overige bedrijfskosten

15
16
17
18

Som der bedrijfslasten
Exploitatieresultaat
Financiële baten en lasten
Resultaat voor resultaatbestemming
Inzet bestemmingsreserves/-fonds
Resultaat na resultaatbestemming

Resultaatverdeling onttrekking/dotatie
Bij: onttrekking bestemmingsfonds inventaris (afschrijvingen)
Af: dotatie bestemmingsfonds Cultuureducatie met kwaliteit
Totaal

19

2019
€

Begr. 2019
€

2018
€

21.686.557

21.251.000

21.104.211

21.686.557

21.251.000

21.104.211

7.201.882
1.829.052
619.543
809.610
10.989.163

9.339.000
830.000
11.001.000

7.048.765
1.764.155
632.626
857.553
10.756.928

21.449.251

21.170.000

21.060.026

237.306

81.000

44.185

-29.992

-55.000

-42.574

207.313
6.726
214.039

26.000
4.710
30.710

1.611
16.212
17.823

-4.710
-2.016
-6.726

-4.710
-4.710

-81.000
64.788
-16.212

-

4

3 Kasstroomoverzicht 2019

€
kasstroom uit operationele activiteiten
Exploitatieresultaat
Aanpassingen voor:
Afschrijvingen
Boekverlies inruil geluidinstallatie

2019
€

€

237.306

809.610
-

44.185

857.553
2.217
809.610

Veranderingen werkkapitaal:
Voorraden
Vorderingen
Kortlopende schulden

-30.266
-438.514
542.687

Betaalde interest

859.770
-27.377
-147.345
-67.744

73.906
1.120.822

Kasstroom uit bedrijfsoperaties
-62.123

Kasstroom uit operationele activiteiten

2018
€

-242.466
661.489
-43.467

1.058.699

618.022

Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Investeringen in materiële vaste activa
Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Voorzieningen

-933.874

-854.368
-933.874

43.499

-854.368
-

43.499
Kasstroom uit financieringsactiviteiten
Aflossing langlopende schulden
Kasstroom uit financieringsactiviteiten
Mutatie geldmiddelen

-617.274

-600.127

-617.274

-600.127

-448.949

-836.471

2019
€
3.589.284
-448.949
3.140.335

2.018
€
4.425.720
-836.471
3.589.248

Het verloop van de geldmiddelen is als volgt:

Stand per 1 januari
Mutaties boekjaar
Stand per 31 december
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4 TOELICHTING OP DE JAARREKENING

Grondslagen van waardering en resultaatbepaling
Algemeen
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Richtlijn 640 ‘Organisaties zonder winststreven’ van Richtlijnen voor
de Jaarverslaggeving.
De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij de
desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en passiva gewaardeerd
volgens het kostprijsmodel.
Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen voor
zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van
het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.
Vergelijkende cijfers
De vergelijkende cijfers van het voorgaande boekjaar zijn, waar nodig, slechts qua rubricering voor
vergelijkingsdoeleinden aangepast.
Naast het beperkte vermogen overstijgen eind 2019 de kortlopende schulden wel de kortlopende vorderingen. De stand van
de liquide middelen is € 821.000 lager dan de vooruit ontvangen subsidiegelden voor het eerste kwartaal 2020. Echter eind
2019 is er nog een vordering op de Fiscus van € 460.000 inzake te vorderen BTW over het 1e kw 2019. Inmiddels is de te
vorderen btw over het 1e kw 2019 ontvangen. In de beschikking met de gemeente Haarlemmermeer is overeengekomen dat
de subsidiegelden voor heel 2020 per kwartaal vooruit worden ontvangen.
Continuïteit en bedrijfsvoering
Het Cultuurgebouw sluit 2019 af met een positief resultaat.
Inmiddels is de situatie ten aanzien van 2020 door de momenteel spelende Corona-crisis evenwel ingrijpend gewijzigd. In de
periode half maart tot 1 juni is het volledige Cultuurgebouw op last van overheidsmaatregelen gesloten. De situatie na 1 juni
is vooralsnog ongewis, maar mogelijk kan het gebouw, en haar activiteiten, daarna gefaseerd weer opengaan. Hoe dan ook
zal ook na 1 juni nog sprake zijn van zgn. ‘naijl-effecten’. Hier valt op dit moment evenwel nog weinig concreets over te
voorspellen. Over de periode half maart tot 1 juni zijn inmiddels wel inschattingen gemaakt van de te verwachten financiële
schade die gebaseerd zijn op het zgn. ‘worst case scenario’. De huidige inschatting gaat uit van een mogelijke schade in de
orde van grootte van 1 tot 1,2 miljoen euro. ‘Worst case scenario’ betekent evenwel dat e.e.a. uiteindelijk ook (veel)
gunstiger uit zou kunnen pakken. Dit zal dan vooral afhangen van te verwachten landelijke afspraken omtrent de
afhandeling van restitutie van ticket-, cursus- en abonnee-gelden, als ook van het al of niet hoeven betalen van artiesten die
door de situatie gedwongen niet hebben kunnen optreden, maar wel een contract hebben. Waar in deze cijfers nog geen
rekening mee wordt gehouden is een mogelijke terugval in bezoekcijfers in het najaar, door een mogelijk ook dan nog
spelende angst bij mensen om zich in grotere groepen in een kleine ruimte te begeven. Hier valt in dit stadium echter op
geen enkele wijze al een zinnige aanname over te maken. Tussen 1 juni en 1 september zit sowieso eerst nog een zomerstop
van liefst drie maanden en ook de berichten over de mogelijk positieve invloed van het zomerklimaat op het terugtrekken
van het virus, stemmen enigszins optimistisch. Mocht evenwel toch sprake zijn van een duidelijke daling in bezoekcijfers dan
moet ook deze tegenvaller nog worden meegenomen in de hersteloperatie zoals die te zijner tijd in samenwerking met de
gemeente zal moeten worden aangegaan.
Een financiële tegenvaller van 1 tot 1,2 miljoen euro, of hoger, maar ook de helft hiervan, kan Het Cultuurgebouw
onmogelijk zelf opvangen. Overheidssteun zal hiervoor uiteindelijk dan ook noodzakelijk zijn.
Tot op heden heeft de gemeente al aangegeven dat de toegezegde subsidie voor 2020, á ruim 16 miljoen euro, gewoon
volledig zal worden uitbetaald. Ook zal na afloop geen strikte toetsing plaatsvinden op basis van de vooraf vastgestelde
prestatiecijfers.
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Deze hiermee gegarandeerde 16 miljoen euro inkomsten zijn in theorie voldoende om de structurele kosten van Het
Cultuurgebouw, zijnde o.a. personeelskosten, huur en verschillende andere structurele kostenposten, te kunnen betalen.
De overige -eigen- inkomsten van Het Cultuurgebouw (ticketverkoop, cursus- en abonneegelden, horeca- en
verhuurinkomsten, externe fondsen en partnerships), zijnde op papier zo’n vijf miljoen euro op jaarbasis, zijn wel sterk
afhankelijk van het functioneren, d.w.z. ‘open zijn’ van Het Cultuurgebouw. Daar staat evenwel tegenover dat de kosten
(programmakosten, horeca-inkoop, oproepkrachten, marketingkosten, etc.) die direct samenvallen met deze activiteiten
van Het Cultuurgebouw ook weer goeddeels weg zullen vallen wanneer Het Cultuurgebouw (tijdelijk) gesloten is. Deze
variabele kosten en variabele inkomsten houden elkaar grotendeels in evenwicht, mogelijk met uitzondering van de eerste
maanden waarin sprake is van eerdergenoemde contractuele (terug)betalingsverplichtingen. Hier is eerdergenoemde
schadeberekening over de eerste maanden dan ook op gebaseerd.
Omdat Het Cultuurgebouw een afspraak heeft met de gemeente dat de subsidie steeds twee maanden van te voren wordt
uitbetaald, heeft Het Cultuurgebouw gedurende heel 2020, zo is inmiddels goed in kaart gebracht, geen
liquiditeitsproblemen. Het is van belang voor de continuïteit van de bedrijfsvoering dat de subsidiegelden vanaf het
boekjaar 2021 ook op dezelfde wijze vooruit zullen worden ontvangen. Een definitieve subsidiebeschikking over het
boekjaar 2021 inclusief het moment van het verstrekken van de subsidiegelden is (nog) niet overeengekomen.”
Vanuit de overheid is inmiddels sprake van een aantal eerste maatregelen die op de korte termijn voor verdere verlichting
kunnen zorgen:
- Vanuit de Rijksoverheid is de NOW-regeling gelanceerd om, waar mogelijk, bij te springen in de personele lasten wanneer
een organisatie meer dan 20% omzetverlies heeft. Het Cultuurgebouw heeft inmiddels berekend dat over de periode apriljuni in principe sprake zal zijn van een omzetdaling van plusminus 26%. Dit betekent dat Het Cultuurgebouw in aanmerking
komt voor een bijdrage in de personele lasten van om en nabij de half miljoen euro. Dit betreft een gift.
- De gemeente Haarlemmermeer is bezig met een tijdelijke opschorting van huurbetaling. Over een periode van drie
maanden zou dit zo’n anderhalf miljoen euro aan uitgestelde betalingen betekenen. Hoe dit te zijner tijd alsnog verrekend
zal gaan worden is nu nog onbekend, maar betekent in ieder geval voor de komende periode een forse verbetering van de
liquiditeit van Het Cultuurgebouw.
- Over oplossingen voor financiële schade op de langere termijn heeft de gemeente en ook de rijksoverheid op dit moment
nog geen concrete uitspraken gedaan. Wel is er zowel vanuit het rijk als vanuit de eigen gemeente Haarlemmermeer
meermalen de toezegging gedaan dat maatregelen en oplossingen op termijn zeker zullen komen.
Tenslotte: Bovenstaande geeft aan dat nog veel onzeker is omtrent 2020 en de uiteindelijke financiele schade die Het
Cultuurgebouw vanwege de Corona-crisis uiteindelijk op zal lopen. Dat die schade er zal zijn en dat deze groter zal zijn dan
Het Cultuurgebouw op eigen kracht zal kunnen oplossen, lijkt evenwel wel zeker. Het eigenvermogen zal daardoor eind
2020 vermoedelijk negatief zijn. De eerste maatregelen vanuit zowel de landelijke (NOW-regeling) als gemeentelijke
overheid stemmen echter optimistisch over de bereidheid om hierin als maatschappij gezamenlijk op te trekken en
gezamenlijk te werken aan oplossingen. De huidige financiele stand van zaken en liquiditeitspositie en de toezegging in
2020 sowieso de subsidie te blijven uitbetalen zonder dat Het Cultuurgebouw daarbij zal worden afgerekend op haar
prestaties, maken evenwel duidelijk dat continuiteit in het jaar 2020 ‘gegarandeerd’ lijkt en dat mogelijke reparaties en
herstelacties, alsmede mogelijk noodzakelijke bezuinigingen, met name een grote impact zullen kunnen gaan hebben op
het daaropvolgende jaar 2021.
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Financiële instrumenten
De onderneming maakt in de normale bedrijfsuitoefening gebruik van financiële instrumenten, die in de balans als activa en passiva
zijn verantwoord. De op de balans opgenomen financiële instrumenten bestaan voornamelijk uit handelsdebiteuren, liquide
middelen, lang- en kortlopende leningen en leveranciers en handelskredieten. Over deze financiële instrumenten loopt de
onderneming rente-, valuta- en kredietrisico. De onderneming maakt gebruik van afgeleide financiële instrumenten om deze risico's
af te dekken.
Ter beperking van deze risico’s wordt gebruik gemaakt van afgeleide financiële instrumenten zoals interest rate swaps om de
effecten van renteschommelingen in het resultaat te minimaliseren.
De onderneming past hedge accounting toe op basis van individuele documentatie per individuele hedgerelatie.
Schattingen
Bij het opstellen van de jaarrekening dient de ondernemingsleiding, overeenkomstig algemeen geldende grondslagen, bepaalde
schattingen en veronderstellingen te doen die medebepalend zijn voor de opgenomen bedragen. De feitelijke resultaten kunnen
van deze schattingen afwijken.
De vrijstelling van consolidatie
Stichting Het Cultuurgebouw Haarlemmermeer maakt gebruik van de vrijstelling van de plicht om de gegevens te consolideren van
de in de consolidatie te betrekken maatschappijen wier gezamenlijke betekenins te verwaarlozen is op het geheel (RJ217.304). Dit
geldt voor Hospitality B.V.
Grondslagen voor waardering van activa en passiva
Algemeen
De algemene grondslag voor de waardering van de activa en passiva is de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Voor zover niet anders
vermeld, worden activa en passiva opgenomen voor de nominale waarde.
Financiële instrumenten
In de balans opgenomen financiële instrumenten zijn bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde en de
vervolgwaardering tegen de geamortiseerde kostprijs. De geamortiseerde kostprijs is de kostprijs waarbij de kosten van de
transactie in de waardering worden begrepen. Een eventueel agio of disagio bij het aangaan van een contract of transactie, komt
ten gunste of ten laste van de winst-en-verliesrekening gedurende de looptijd van het contract. Een agio of disagio komt dan niet als
een separaat actief of passief op de balans.
De toerekening (amortisatie) van de transactiekosten, rente en agio of disagio aan de winst-en-verliesrekening geschiedt op basis
van de effectieve-rentemethode. Toepassing van de effectieve-rentemethode houdt in dat op basis van de effectieve rentevoet op
annuïtaire wijze rentebaten en rentelasten aan de verslagperiode worden toegerekend. Als de lineaire amortisatie niet tot
belangrijke verschillen leidt ten opzichte van het toepassen van de effectieve-rentemethode, wordt lineaire amortisatie toegepast.
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Tenzij dat hierna anders staat vermeld, is de geamortiseerde kostprijs van kortlopende posten, zoals handelsdebiteuren
en -crediteuren, en de waardering van liquide middelen en langlopende vorderingen gelijk aan de nominale waarde van
deze posten, verminderd met eventuele afboekingen wegens bijzondere waardevermindering of oninbaarheid.
Gegeven de korte doorlooptijd zijn de boekwaarden van financiële vaste activa, vlottende activa en de kortlopende
schulden nagenoeg gelijk aan de marktwaarden.
Kostprijshedge-accounting algemeen
Van financiële derivaten die zijn aangewezen voor kostprijshedge-accounting, wordt het effectieve deel gewaardeerd
tegen kostprijs en het ineffectieve deel tegen de reële waarde. De waardeveranderingen van de reële waarde van het
ineffectieve deel worden direct in de winst-en-verliesrekening verwerkt.
Materiële vaste activa
De materiële vaste activa worden gewaardeerd op aanschafwaarde, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en
indien van toepassing, met bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte
economische levensduur en worden berekend op basis van een vast percentage van de verkrijgingsprijs, rekening
houdend met een eventuele restwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming.
De afschrijvingspercentages bedragen 6,67% tot 33,33%.
Bijzondere waardeverminderingen
Periodiek wordt beoordeeld of er aanleiding is voor een bijzondere waardevermindering van de vaste activa. Bij
toepassing van een bijzondere waardevermindering wordt de realiseerbare waarde bepaald op basis van de contante
waarde van in de toekomst door het betreffende actief te genereren kasstromen of de directe opbrengstwaarde van
het actief. Als de realiseerbare waarde lager is dan de boekwaarde van het actief, wordt het verschil als bijzondere
waardevermindering op de boekwaarde in mindering gebracht. De waardeverandering komt, voor zover aanwezig,
eerst ten laste van de herwaarderingsreserve. Het eventueel resterende deel wordt als last in de winst-enverliesrekening verantwoord. De afboeking wordt ongedaan gemaakt, zodra de waardevermindering heeft opgehouden
te bestaan.
Voorraden
Voorraden worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of lagere netto-opbrengstwaarde. Deze lagere
netto-opbrengstwaarde wordt bepaald door individuele beoordeling van de voorraden.
Vorderingen
De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de
geamortiseerde kostprijs. Deze is gelijk aan de nominale waarde onder aftrek van de noodzakelijk geachte
voorzieningen voor het risico van oninbaarheid. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele
beoordeling van de vorderingen.
Liquide middelen
De liquide middelen staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking van de stichting.
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Eigen vermogen
Vrij besteedbare reserves
Aan de vrij besteedbare reserves wordt jaarlijks het exploitatieoverschot of -tekort toegevoegd respectievelijk
onttrokken, dan wel aan de daartoe ingestelde bestemmingsreserves. De vrij besteedbare reserve heeft de
functie als buffer voor onverwachte tegenvallers en functioneert dus ook als continuïteitsreserve.
Bestemmingsreserves
Afgezonderd vermogen, waarvan de beperktere bestedingsmogelijkheid door het bestuur is bepaald en deze
ook weer door het bestuur kan worden opgeheven.
Bestemmingsfonds
Afgezonderd vermogen, waarvan de beperkte bestedingsmogelijkheden door de gemeente Haarlemmermeer
zijn bepaald.
Voorzieningen
Voorzieningen worden gevormd voor verplichtingen en verliezen die op balansdatum in rechte afdwingbaar zijn of zijn
aan te merken als een 'feitelijke' verplichting, waarbij het waarschijnlijk is dat voor de afwikkeling van die
verplichtingen of verliezen middelen of andere activa de onderneming zullen verlaten en van de verplichtingen en
verliezen een betrouwbare schatting is te maken.
Het bedrag dat als voorziening wordt opgenomen, is de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de
betreffende verplichtingen en verliezen af te wikkelen. Bij deze schatting is zoveel mogelijk rekening gehouden met alle
risico's en onzekerheden die samenhangen met de voorziening. Voor zover de uitgaven voor de afwikkeling van
voorzieningen op derden kunnen worden verhaald, zijn deze vergoedingen niet in de voorziening betrokken, maar als een
afzonderlijk actief op de balans opgenomen.
Tenzij anders vermeld in deze toelichting, zijn de voorzieningen gewaardeerd tegen de nominale waarde. Bij waardering
tegen de contante waarde is de voorziening contant gemaakt tegen de actuele marktrente per
balansdatum (disconteringsvoet vóór belastingen), gebaseerd op hoogwaardige ondernemingsobligaties.
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Personeelsbeloningen
Periodiek betaalbare beloningen
Periodiek betaalbare beloningen zoals lonen, salarissen, premies sociale verzekeringen en doorbetalingen bij vakantie en
ziekten, zijn als last in de winst-en-verliesrekening verantwoord. Voor zover deze lasten nog niet zijn voldaan, zijn deze
als verplichting in de balans opgenomen.
Pensioenverplichtingen aan werknemers
Voor de medewerkers zijn pensioen- of andere oudedagsregelingen getroffen in overeenstemming met gemaakte
afspraken en wettelijke regelingen. De pensioenverplichtingen zijn ondergebracht bij
- het bedrijfstakpensioenfonds Pensioenfonds openbare bibliotheken; 76 medewerkers
- het bedrijfstakpensioenfonds Pensioenfonds Zorg & Welzijn; 142 medewerkers
De aard en inhoud van met pensioenen verband houdende regelingen en overeenkomsten zijn bepalend voor de
verwerking in de jaarrekening.
De belangrijkste kenmerken van de pensioenregeling en de uitvoeringsovereenkomst zijn na te lezen op www.pfzw.nl en
www.pob.eu.
Verplichtingen aan de pensioenuitvoerder
De verschuldigde premies aan de pensioenuitvoerder zijn als last in de winst-en-verliesrekening verantwoord. Voor
zover de premies nog niet zijn voldaan, zijn deze als verplichting in de balans opgenomen of als een vordering indien de
betaalde premiebedragen de verschuldigde premie overtreffen.
De rechtspersoon heeft geen in rechte afdwingbare verplichtingen aan de pensioenuitvoerder tot het voldoen van
aanvullende bijdragen of aanvulling van tekorten anders dan de betaling van de toekomstige premie. Zij heeft evenmin
rechten op eventuele aanwezige overschotten bij de pensioenuitvoerder.
Verplichtingen aan de werknemer
De rechtspersoon heeft op de balansdatum geen verplichtingen die voortkomen uit aanpassingen van per balansdatum
opgebouwde pensioenaanspraken die voorkomen uit toegezegde toekomstige salarisverhogingen, die ten laste van de
rechtspersoon komen en nog niet zijn afgefinancierd.
Langlopende schulden
Onder de langlopende schulden worden schulden opgenomen met een resterende looptijd van meer dan één jaar. De
schulden worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de
geamortiseerde kostprijs.
Kortlopende schulden
Alle kortlopende schulden zijn bij de eerste verwerking in de balans gewaardeerd tegen de reële waarde, die gelijk is aan
de kostprijs op het moment van de transactie. Na deze eerste verwerking vindt de waardering plaats tegen de
geamortiseerde kostprijs. De geamortiseerde kostprijs is gelijk aan de nominale waarde van de schulden. De kortlopende
schulden hebben een verwachte looptijd van maximaal één jaar.
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Verplichtingen aan de pensioenuitvoerder
De verschuldigde
Grondslagen
voorpremies
de resultaatbepaling
aan de pensioenuitvoerder zijn als last in de winst-en-verliesrekening verantwoord. Voor zover
de premies nog niet zijn voldaan, zijn deze als verplichting in de balans opgenomen of als een vordering indien de
betaalde premiebedragen de verschuldigde premie overtreffen.
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komen en nog niet zijn afgefinancierd.
Het totaal aan baten betreft de subsidieopbrengst en de opbrengst voor de aan afnemers (derden) geleverde goederen
en diensten onder aftrek van toegestane kortingen en de over de omzet geheven belastingen.
Kortlopende schulden
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geamortiseerde kostprijs. De geamortiseerde kostprijs is gelijk aan de nominale waarde van de schulden. De kortlopende
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Afschrijvingenschulden
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vanmaximaal
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materiële vaste activa.
Financiële baten
Grondslagen
voorendelasten
resultaatbepaling
De financiële baten en lasten betreffen van derden ontvangen (te ontvangen) en aan derden betaalde (te betalen)
Algemeen
interest.
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de netto-omzet en alle hiermee verbonden, aan het verslagjaar toe te
rekenen kosten. De kosten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen.
Belastingen
De vennootschapsbelasting wordt berekend over het resultaat vóór belastingen, rekening houdend met vrijgestelde
Winsten worden verantwoord
winstbestanddelen,
fiscaal nietinofhet
slechts
jaar waarin
gedeeltelijk
de omzet
erkende
is gerealiseerd.
kosten en verliescompensaties.
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balans verwerktwaarop
en berekend
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geldende belastingtarief.
Activering van latente belastingvorderingen blijft achterwege als niet zeker is of verrekening in de toekomst kan
Totaal aan baten
plaatsvinden
Het totaal aan baten betreft de subsidieopbrengst en de opbrengst voor de aan afnemers (derden) geleverde goederen
en diensten onder
Vergelijkende
cijfers
aftrek van toegestane kortingen en de over de omzet geheven belastingen.
Het jaar 2019 wordt vergeleken met de vergelijkdende cijfers 2018 en de herziene begroting 2019.
Opbrengsten voortvloeiend uit de verkoop van goederen worden verantwoord op het moment dat alle belangrijke
rechten op economische voordelen alsmede alle belangrijke risico's zijn overgegaan op de koper.
Kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan
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diensten
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Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest zijn opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten.
Afschrijvingen
De afschrijvingen zijn gerelateerd aan de aanschafwaarde van de betreffende materiële vaste activa.
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Toelichting op de balans per 31 december 2019
Activa
Vaste activa
31-12-2019
€

31-12-2018
€

3.783.449

3.659.185

Andere vaste
bedrijfsmiddelen
€

Andere vaste
bedrijfsmiddelen
€

12.366.072
-8.706.887
3.659.185

11.513.944
-7.849.356
3.664.588

933.874
-809.610
12.946
-12.946
124.264

854.368
-857.553
-2.240
23
-5.402

13.312.892
-9.529.443
3.783.449

12.366.072
-8.706.887
3.659.185

1 Materiële vaste activa
Andere vaste bedrijfsmiddelen
Materiële vaste activa
De mutaties in de materiële vaste activa worden als volgt weergegeven:

Stand per 1 januari
Aanschafwaarde
Cumulatieve afschrijvingen
Boekwaarde per 1 januari
Mutaties
Investeringen
Afschrijvingen
Desinvesteringen aanschafwaarde
Desinvesteringen cumulatieve afschrijvingen
Saldo mutaties
Stand per 31 december
Aanschafwaarde
Cumulatieve afschrijvingen
Boekwaarde per 31 december
Onder de materiële vaste activa is software opgenomen met een boekwaarde van € 628.408,-
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Vlottende activa

2 Voorraden
Voorraden Pier K
Voorraden, De Podiumorganisatie Haarlemmermeer

31-12-2019
€

31-12-2018
€

87.908
41.298
129.206

63.122
35.817
98.940

692.037
-13.833
678.203

1.025.230
-13.833
1.011.397

543.346
807.621
1.350.968

141.379
322
437.559
579.260

543.346

141.379

513.801
167.039
125.737
1.044
807.621

89.441
249.097
92.090
6.235
694
437.559

Vorderingen
3 Handelsdebiteuren
Debiteuren
Voorziening dubieuze debiteuren

Het debiteurensaldo 2019 is inclusief een vordering op de Gemeente
Haarlemmermeer van € 89011,36
4 Overige vorderingen en overlopende activa
Belastingen en premies sociale verzekeringen
Leningen u/g personeel
Overige vorderingen en overlopende activa
Belastingen en premies sociale verzekeringen
Omzetbelasting
Overige vorderingen en overlopende activa
Vooruitbetaalde kosten
Overige vorderingen en overlopende activa
Nog te vorderen/factureren gemeente Haarlemmermeer
Nog te factureren
Waarborgsommen
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5 Liquide middelen
Rabobank, bankrekeningen
ING Bank, bankrekeningen
Triodos Bank, bankrekeningen
ABN AMRO Bank, bankrekeningen
Overlopende kruisposten
Kassen

31-12-2019
€

31-12-2018
€

2.505.452
587.314
29.767
16.813
-17.886
18.875
3.140.335

2.178.000
1.320.177
29.981
24.780
-310
36.657
3.589.284

De liquide middelen staan ter vrije beschikking.
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Passiva
6 Eigen vermogen
In onderstaand overzicht is het verloop van het eigen vermogen weergegeven:

Stand per 1 januari 2019
Uit resultaatverdeling
Stand per 31 december 2019

Bestemmingsfonds inventaris (afschrijvingen)
Bestemmingsfonds Cultuureducatie met kwaliteit

Bestemmingsfonds inventaris
Saldo per 1 januari
Onttrekking bestemmingsfonds inventaris 2019

Vrij
besteedbare
reserves
€
-63.475
214.039
150.564

Bestemmings
fonds

Totaal

€
69.498
-6.726
62.772

€
6.023
207.313
213.336

31-12-2019

1-1-2019

62.772
62.772

4.710
64.788
69.498

4.710
-4.710
-

Gemeente Haarlemmermeer heeft toestemming verleend om de afschrijving op de investering in de ICT
van Pier K te mogen dekken uit het bestemmingsfonds inventaris. Met ingang van 1 januari 2014 bestaat de
onttrekking alleen maar uit afschrijving op de investering in de ICT.

Bestemmingsfonds Cultuureducatie met kwaliteit
Saldo per 1 januari
Onttrekking bestemmingsfonds CMK (na resultaatbestemming) 2019

64.788
-2.016
62.772

Van Het Fonds voor Cultuurparticipatie ontvangt Het Cultuurgebouw verdeeld over vier jaar (2017-2020) een
subsidiebedrag van € 317.984,-. Dit bedrag wordt gematcht door gemeente Haarlemmermeer.
Het doel van de regeling is het bevorderen van de kwaliteit van cultuureducatie in het PO. Door:
duurzame verankering van kwalitatief goede cultuureducatie door samenwerking tussen primair onderwijs
en culturele omgeving. Verdiepen van cultuureducatie op scholen die ook in 2013-2016 deelnamen aan de regeling
en vergroten van het aantal deelnemende scholen.
Het fonds heeft toestemming verleend om gedurende de periode van 2017-2020, nog niet ingezette
middelen, middels een bestemmingsfonds te reserveren.
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Voorzieningen
7 Jubileumvoorziening
Stand per 1 januari 2019
Dotatie aan voorziening
Stand per 31 december 2019

43.499
43.499

Voor de toekomstige jubileumverplichtingen is een voorziening gevormd. De voorziening is gewaardeerd
op contante waarde. De voorzieing is contant gemaakt tegen een percentage van 2,0%.

Langlopende schulden
Langlopende schulden

Hypotheken o/g

Stand per 31
december
2019
€
1.291.985
1.291.985

Aflossingsverplichting
€
608.060
608.060

Resterende
looptijd > 1
jaar
€
683.925
683.925

Resterende
looptijd > 5
jaar
€
250.000
250.000
31-12-2019
€

8 Hypotheken o/g
Triodos Bank lening o/g Stichting Cultuurgebouw Haarlemmermeer
Triodos Bank lening o/g Bibliotheek Haarlemmermeer
Rabobank lening o/g
Rabobank lening o/g Duycker

749.520
110.000
259.640
172.825
1.291.985
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Hypotheken o/g
Triodos Bank
Lening o/g

Triodos Bank
Lening o/g

Rabobank
Lening o/g
€
519.680
-260.040
259.640

Rabobank
Lening o/g
Duycker
€
311.245
-138.420
172.825

Saldo per 1 januari 2019
Aflossing
Saldo per 31 december 2019

€
858.333
-108.814
749.520

€
220.000
-110.000
110.000

Kortlopend deel
Langlopend deel

-100.000
649.520

-110.000
-

Totaal

€
1.909.258
-617.274
1.291.985

-259.640
-

-138.420
34.405

-608.060
683.925

Triodos Bank lening o/g
De lineaire lening o/g bij de Triodos Bank in hoofdsom groot € 1000.000 is aangegaan per 1 juli 2017.
De looptijd bedraagt 10 jaar en het huidige rentepercentage bedraagt 0,76%. Voor de financiering van de
vaste activa van Stichting Het Cultuurgebouw Haarlemmermeer is een geldlening onder gemeentegarantie afgesloten.
Triodos Bank lening o/g
De lineaire lening o/g bij de Triodos Bank in hoofdsom groot € 1.100.000 is aangegaan per 16 september 2010.
De looptijd bedraagt 10 jaar en het huidige rentepercentage bedraagt 3,7%. Voor de financiering van de vaste
activa van Bibliotheek Haarlemmermeer zijn geldleningen onder gemeentegarantie afgesloten.
Rabobank lening o/g
De lening o/g bij de Rabobank in hoofdsom groot € 2.600.000 dient om de inventaris in het nieuwe gebouw
van De Meerse te kunnen financieren. De lening zal in 10 jaar worden afgelost, met ingang van 2011.
De rente is vastgesteld op de driemaands euribor. De gemeente Haarlemmermeer staat garant voor
deze lening. Voor het afdekken euribor renterisico op de banklening van 2,6 miljoen maakt de stichting
gebruik van afgeleide financiële instrumenten. Het renterisico is deels door een zogeheten Cap-contract
van 4,3% met de bank aan te gaan. Hiermee heeft De Meerse zich ingedekt voor een eventuele
rentestijging die boven het begrotingsbedrag uitgaat.
Rabobank lening o/g Duycker
De lening o/g bij de Rabobank in hoofdsom groot € 1.384.000 dient om de inventaris in het nieuwe
gebouw van Duycker te kunnen financieren. De lening zal in 10 jaar worden afgelost, met ingang van
2011. De gemeente Haarlemmermeer staat garant voor deze lening.
Derivaten: Er is voor deze lening zowel een rente Cap als een rente Floor afgesloten. Zowel het
Cap-niveau als het Floor-niveau staat op 4,25%
De reële waarde van de uitstaande renteswap bedraagt ultimo 2019 € -3661,50

Kortlopende schulden
31-12-2019
€

31-12-2018
€

608.060
608.060

608.460
608.460

9 Schulden aan kredietinstellingen
Aflossingsverplichtingen
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31-12-2019
€

31-12-2018
€

100.000
110.000
259.640
138.420
608.060

100.000
110.000
260.040
138.420
608.460

1.686

6.886

Aflossingsverplichtingen
Triodos Bank lening o/g Het Cultuurgebouw
Triodos Bank lening o/g Bibliotheek
Rabobank lening o/g
Rabobank lening o/g Duycker

10 Egalisatierekening
Egalisatie activa

De egalisatierekening dient ter egalisatie van bijdragen van de voormalige Sponsorstichting Cultureel
Centrum Haarlemmermeer aan investeringen. De ontrekking uit de egalisatierekening komt ten gunste
van de exploitatie en dient als dekking voor de afschrijvingskosten van de betreffende investering.
11 Schulden aan leveranciers en handelskredieten
Crediteuren
955.678
Het Crediteurensaldo 2019 is inclusief een schuld aan de Gemeente Haarlemmermeer van € 449.570,50.

474.601

12 belastingen en premies sociale verzekeringen
Loonheffing
Pensioenen
Premies sociale verzekeringen

289.297
30.510
59.702
379.510

368.911
80.742
52.680
502.334

507.122
3.962.208
724.954
260.239
204.407
74.031
463.506
6.196.465

836.713
3.661.909
708.149
246.112
153.611
111.556
320.912
6.038.962

13 Overige schulden en overlopende passiva
Vooruitontvangen bedragen
Vooruitontvangen subsidie Gemeente Haarlemmermeer
Vooruitontvangen recettes
Reservering vakantiegeld
Reservering vakantiedagen
Projecten
Overige schulden en overlopende passiva
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Niet in de balans opgenomen rechten, verplichtingen en regelingen
Het Cultuurgebouw heeft zich tot 31 december 2023 verplicht tot het betalen van jaarlijkse huurtermijnen voor het pand
Raadhuisplein 3-9 te Hoofddorp. Dit bedrag wordt jaarlijks aangepast op basis van de consumentenprijsindex. De huurprijs voor 2020
bedraagt € 4.250.000.
Stichting Het Cultuurgebouw Haarlemmermeer heeft zich tot 6 maart 2023 verplicht tot het betalen van jaarlijkse huurtermijnen voor
het pand Harmonieplein 2 te Nieuw-Vennep. Dit bedrag wordt jaarlijks aangepast op basis van de consumentenprijsindex. De
huurprijs voor 2020 bedraagt € 577.000.
Voor de Bibliotheek functie is Stiching Het Cultuurgebouw Haarlemmermeer naast de vestiging aan het Raadhuisplein nog andere
huurcontracten aangegaan met de gemeente. Stichting Het Cultuurgebouw Haarlemmermeer ontvangt van de gemeente een
subsidie voor de volledige huurkosten van circa € 769.000.
De Bibliotheek Badhoevedorp is verhuist naar het Dorpshuis in 2019. Huurcontracten Badhoevedorp zijn nog niet beschikbaar.
Concept huurcontract Badhoevedorp bedraagt €35.300
Concept huurcontract Zwanenburg (vanf 1-4-2020) € 25.700 + servicelasten +/- € 3.600
Podiumorganisatie
De huurverplichtingen per 31 december 2020 Pand Hoofdweg 675, te Hoofddorp zijn voor < 1 jaar € 75.000.
Het Cultuurgebouw heeft voor de schoonmaakdienstverlening een meerjaren contract afgesloten met EW Facility Service t/m 2018,
voor € 250.000,- per jaar. Voor 2019 en 2020 geldt een verlening van een optie jaar.
Cotnract EW is afgesloten per 1 mei 2016. Eerste 3 jaar vast, daarna 4 optiejaren mogelijk. Per 1 mei 2020 beginnen we dus aan ons
tweede optiejaar.
Het Cultuurgebouw heeft inzake de ICT een beheers-/onderhoudscontract afgesloten met Peopleware t/m 2019, voor
€ 236.000,- per jaar. Het contract is stilzwijgend verlengd. In 2019 is een nieuwe aanbesteding gestart met betrekking tot het
vernieuwen van de kantooropmgeving. De uitkomst van de aanbesteding vindt plaats in 2020.
Contract Bibliotheeksysteem Bicat via Probiblio met looptijd van 48 maanden vanaf september 2017. Jaarbedrag
€ 110.000,-.
Het Cultuurgebouw heeft een onderhoudscontract afgesloten inzake het ticketmaticsysteem van de Podiumorganisatie t/m 2020,
voor € 13.000,- per jaar.
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Leaseverplichtingen: Operationeel leasecontract voor Volkswagen Up, jaarbedrag € 3000,-, ingaande 27 oktober 2014. Looptijd 60
maanden. Leaseverplichtingen: Operationeel leasecontract voor Volkswagen Up, jaarbedrag € 3000,-, ingaande 27 januari 2015.
Looptijd 60 maanden. Leaseverplichting: Operationalleasecontract Citroen Jumper, jaarbedrag € 5374,- ingaande 16 april 2015.
Looptijd 60 maanden. Leaseverplichting: Operationalleasecontract Renault Kango, jaarbedrag
€ 4060,- ingaande 1 december 2016. Looptijd 55 maanden.
Een VW Up is ingeleverd per 14 nov 2019 en vervangen door een Toyota Aygo, leasetermijn 60 mnd € 2400 + kilometers
Tweede Up wordt per 18 febr 2020 vervangen door Toyota Aygo, leasetermijn 60 mnd € 2400 + kilometers
Citroen Jumper wordt half april 2020 vervangen.
Contract met Toshiba (kopieerapparaten, december 2014 – december 2019) bedrag per jaar € 4.800). Contract met Canon
(kopieerapparaten januari 2015 -januari 2020) bedrag € 5.000,- per jaar
In 2019 zijn alle contracten mbt repro opgezegd. We hebben met ingang van 24-9-2019 een 60mnd contract gesloten met Toshiba. De
kosten bedragen € 11.800 per jaar (incl uitbreiding dec 2019 met 2 printers)
Huurkoopcontract van 60 maanden met Coffema betreffende koffieautomaten, jaarbedrag € 15.000,- ingaande september 2017.
Er zijn sponsorcontracten afgesloten voor een periode van 3 jaar. In het geval de stichting niet aan haar tegenprestaties kan voldoen,
is er sprake van een verplichting tot terugbetaling van een deel van de ontvangen sponsorgelden. De verwachte kosten van de
tegenprestaties zijn als verplichting in de balans opgenomen.
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Toelichting op de staat van baten en lasten over de periode
1 januari 2019 tot en met 31 december 2019
2019
€

2018
€

15.821.750
326.027
1.922.786
1.584.850
46.075
801.933
430.299
232.589
43.981
344.112
132.155
21.686.557

15.364.450
143.577
2.018.736
1.614.268
56.783
826.326
467.927
167.481
33.428
209.596
201.639
21.104.211

15.823.000
-1.250
15.821.750
-15.821.750
-

15.365.700
-1.250
15.364.450
-15.364.450
-

14 Baten
Subsidie Gemeente Haarlemmermeer
Overige subsidies
Opbrengsten Podiumorganisatie
Opbrengsten Pier K
Opbrengsten Podium voor Architectuur
Opbrengsten eten en drinken Podiumorganisatie
Opbrengsten bijdrage leners Stichting De Bibliotheek Haarlemmermeer
Opbrengsten specifieke dienstverlening Stichting De Bibliotheek Haarlemmermeer
Opbrengsten programmering Stichting Het Cultuurgebouw Haarlemmermeer
Opbrengsten overige Stichting Het Cultuurgebouw Haarlemmermeer
Opbrengst overige Stichting De Bibliotheek Haarlemmermeer

Subsidie gemeente Haarlemmermeer
Verlening prestatiesubsidie 2019 conform beschikking
Aflossing lening inzake lichtkoepel Bibliotheek
Ontvangen subsidie in 2019
Nog te ontvangen subsidie gemeente Haarlemmermeer per 31 december 2019
15 Lonen en salarissen
Brutolonen
Uitzendkrachten / ingehuurd personeel
Ontvangen ziekengeld en uitkeringen sociale verzekeringswetten

6.312.127
967.834
7.279.962
-78.080
7.201.882

-

6.259.419
834.690
7.094.109
-45.344
7.048.765
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Bezoldiging topfunctionarissen & gewezen topfunctionarissen - met dienstbetrekking 2019
Bezoldiging topfunctionarissen 2019
bedragen x € 1

A. Davidse

Functiegegevens

Directeur/bestuurder

Aanvang en einde functievervulling in 2019

1/1/19 - 31/12/2019

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)

1

Dienstbetrekking?

ja

Bezoldiging
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

€

Beloningen betaalbaar op termijn

€

10.525,92

Subtotaal

€

110.525,88

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

€

194.000,00

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag
Totale bezoldiging

99.999,96

N.v.t.
€

110.525,88

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan

N.v.t.

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling

N.v.t.

Bezoldiging topfunctionarissen & gewezen topfunctionarissen - met dienstbetrekking 2018
bedragen x € 1
Functiegegevens
Aanvang en einde functievervulling in 2019
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)
Dienstbetrekking?

A. Davidse

L.M.J. Fiers

Directeur/bestuurder

Directeur/bestuurder

1/10/18 - 31/12/2018

1/1/18 - 31/03/2018

0,25

0,25

ja

ja

Bezoldiging
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

€

25.000

€

Beloningen betaalbaar op termijn

€

2.655

€

2.817

Subtotaal

€

27.655

€

36.373

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

€

189.000,00

€

189.000,00

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag
Totale bezoldiging

N.v.t.

N.v.t.
€

33.556

27.655

€

36.373

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan

N.v.t.

N.v.t.

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling

N.v.t.

N.v.t.

23

Bezoldiging topfunctionarissen & gewezen topfunctionarissen - zonder dienstbetrekking 2018
Bedragen x € 1
Functiegegevens
Periode functievervulling in het kalenderjaar (aavang - einde)
Aantal kalendermaanden functievervulling in het kalenderjaar
Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum
Maximum uurtarief in het kalenderjaar
Maxima op basis van de normbedragen per maand
Individueel toepasselijk maximum gehele periode
Kalender maand 1 t/m 12
Bezoldiging
Werkelijk uurtarief lager dan het (gemiddelde) Maximum
uurtarief
Bezoldiging in de betreffende periode
Totale bezoldiging gehele periode kalendemaanden 1 t/ 12
Reiskosten
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag
Totale bezoldiging, exclusief BTW
Reden waarom de overschijding al dan niet is toegestaan
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling

Dhr. W. Claus
Bestuurder
15/1 - 30/9/2018
9 maanden
€
€

182
209.100

€

266.400

Ja
€
€
€
€

135
93.420
93.420
3.317
N.v.t.

€

96.737
N.v.t.
N.v.t.

Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband aan topfunctionarissen met of zonder dienstbetrekking 2018
bedragen x € 1
Functiegegevens
Functie(s) bij beëindiging dienstverband
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)
Jaar waarin dienstverband is beëindigd
Ontslaguitkering
Overeengekomen uitkeringen wegens beëindiging
dienstverband
Individueel toepasselijk maximum
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag
Totaal uitkeringen wegens beëindiging dienstverband
Waarvan betaald in 2018

L.M.J. Fiers
Bestuurder
1
2018
€

13.398

€

75.000
N.v.t.

€
€

13.398
13.398

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan

N.v.t.

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling

N.v.t.
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Bezoldiging toezichthoudende topfunctionarissen 2019
Totale
bezoldiging
€
M.E.J Merkx (voorzitter Raad van toezicht)
M.A. Amende (lid RvT)
B. Jacobs (lid RvT)
G.Y. van der Zee (lid RvT)
L. Rigter (lid RvT)
Het bezoldigingsmaximum voor de leden van de Raad van toezicht is € 19.400,- en voor de voorzitter € 29.100,-

Duur van het
dienstverband
in het jaar
(in dagen)

9.000
6.000
6.000
6.000
5.000

365
365
365
365
306

Totale
bezoldiging

Duur van het
dienstverband
in het jaar

Bezoldiging toezichthoudende topfunctionarissen 2018

€
M.E.J Merkx (voorzitter Raad van toezicht)
M.A. Amende (lid RvT)
J.J.P.M. van Benthem (lid RvT)
B. Jacobs (lid RvT)
G.Y. van der Zee (lid RvT)
Het bezoldigingsmaximum voor de leden van de Raad van toezicht is € 18.900,- en voor de voorzitter € 28.350,-

(in dagen)
9.000
6.000
6.000
6.000
6.000

365
365
365
365
365

25

2019
€

2018
€

1.105.624
723.428
1.829.052

1.068.774
695.381
1.764.155

231.453
67.413
45.576
56.169
39.682
18.365
1.016
3.966
1.340
154.564
619.543

186.195
94.618
102.439
58.152
36.733
18.844
789
24.907
1.903
108.047
632.626

140

136

809.610

857.553

809.610

857.553

6.935.035
2.720.638
263.503
45.519
667.417
357.050
10.989.163

6.692.289
2.663.169
202.253
35.935
793.868
369.414
10.756.928

5.644.521
490.348
533.808
113.489
26.533
114.798
11.538
6.935.035

5.533.962
481.762
447.106
112.115
13.143
73.326
30.875
6.692.289

Sociale lasten en pensioenlasten
Sociale lasten
Pensioenlasten

16 Overige personeelskosten
Reiskosten woon-werk
Overige kostenvergoedingen
Studie- en opleidingskosten
Kantinekosten
Arbodienst
Telefoonkostenvergoeding
Bedrijfskleding
Wervingskosten
Verblijfskosten
Overige personeelskosten

Gemiddeld aantal FTE's over verslagjaar
17 Afschrijvingen op materiële vaste activa
Afschrijvingen op materiële vaste activa

18 Overige bedrijfskosten
Huisvestingskosten
Specifieke programmakosten
Verkoopkosten
Autokosten
Kantoorkosten
Algemene kosten

Huisvestingskosten
Betaalde huur
Schoonmaakkosten
Gas, water en elektra
Vaste lasten
Beveiligingskosten
Onderhoud gebouwen
Overige huisvestingskosten
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2019
€

2018
€

1.274.679
378.282
595.073
382.002
45.427
45.175
2.720.638

1.317.205
436.100
465.091
351.344
44.844
48.585
2.663.169

219.406
43.057
591
448
263.503

169.242
20.078
12.933
202.253

17.999
192
27.328
45.519

17.177
577
18.181
35.934,89

533.644
34.358
20.471
11.275
15.159
46.942
4.127
1.443

578.918
144.814
18.715
14.500
12.008
13.696
2.545
8.671

667.417

793.868

Specifieke Programmakosten

Programmakosten Podiumorganisatie
Programmakosten Duycker
Programmakosten Bibliotheek
Programmakosten Pier K
Programmakosten Podium voor Architectuur
Programmakosten Het Cultuurgebouw

Verkoopkosten
Reclame- en advertentiekosten
Representatiekosten
Afboeken Dubieuze Debiteuren
Overige verkoopkosten

Autokosten
Operational leasing auto's
Brandstofkosten auto's
Overige autokosten

Kantoorkosten
Beheer en onderhoud automatisering
Onderhoud en aankoop kleine inventarisstukken
Porti
Kantoorbenodigdheden
Telefoonkosten
Huur/lease kantoormachines
Drukwerk
Overige kantoorkosten
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2019
€

2018
€

48.189
63.298
34.615
70.804
26.673
7.444
68.822
37.205
357.050

47.112
54.875
55.686
66.099
44.884
1.005
64.640
35.113
369.414

Algemene kosten
Accountantskosten
Abonnementen en contributies
Advieskosten
Assurantiepremie
Bankkosten
Overige algemene kosten
Verzorging Financiële administratie Bibliotheek
Verzorging personeels- en salarisadministratie

19 Financiele baten en lasten
Rentebaten
Ontvangen bankrente

-

265

Rentelasten en soortgelijke kosten
Rente leningen o/g
Triodos bank Lening o/g Het Cultuurgebouw
Triodos bank Lening o/g Bibliotheek
Rabobank lening o/g
Rabobank lening o/g Duycker

6.175
6.651
13.700
3.466
29.992

6.393
9.035
21.955
5.457
42.839

Analyse van het resultaat ten opzicht van de begroting
De totale opbrengsten van Stichting Het Cultuurgebouw zijn € 435.000,- hoger dan begroot. De Meerse bleef € 22000,- achter op de begroting. Duycker deed het
weer € 46.000,-- beter dan begroot. De opbrengsten van Pier K zijn € 150.000,- hoger dan begroot, vooral de deelnemers opbrengsten zowel in onderwijs en vrije
tijd deden het beter. Bij de Bibliotheek waren de Opbrengsten/projecten € 83.000 beter dan begroot. De bijdrage leners waren € 28.000,- lager dan begroot,
echter er is voor € 117.000,- aan projectsubsidies gerealiseerd. Ook is er in 2019 een fors bedrag ontvangen aan eenmalige baten, het betreft afrekening m.b.t. de
energielasten de Beren (2016 - t/m 2018) € 48.000, LB teruggave over de jaren 2013-2018 € 48.000,--, compensatie rentederivaten Rabo € 25.000,--.
Door de hogere opbrengsten vallen de kosten ook hoger uit. De personeelskosten zijn € 311.000,hoger dan begroot. Hiervan heeft € 121.000,-- betrekking op de CAO verhoging en periodieken en € 91.000,- heeft betrekking op correctie reservering
vakantiedagen € 48.000,- en de reserverring jubilarissenvergoeding € 43.000,-- die eind 2019 voor het eerst in de jaarrekening is opgenomen. Daarnaast zijn we in
2019 geconfronteerd met een aantal langdurig zieken die via inleen tijdelijk moesten worden vervangen. Bij de huisvestingskosten vielen de energielasten €
35.000,en is erzijn
meer
aan onderhoud
enexterne
uitgegeven. De programmakosten zijn € 129.000,- hoger dan begroot393
deze hangen nauw samen
De
overigetegen
verschillen
marginaal
en worden
verderbeveiliging
niet goegelicht
met de hogere programma opbrengsten. Ook met uitgaven van verkoop-, kantoor- en bestuurskosten zijn we zeer behouden geweest waardoor er € 109.000
minder is uitgegeven dan begroot.
Langdurige zieken bij verhuur
31
Transitie verg.bieb
98 Transitie Bieb
Latere inhuizing Bieb NV
40
Meer projecten
40
Studibieb
32
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5 Overige gegevens

Statutaire regeling inzake de resultaatbestemming
In de statuten zijn geen nadere bepalingen vastgelegd omtrent de resultaatbestemming.
Resultaatbestemming
Het resultaat voor resultaatbestemming bedraagt

€

207.313

Inzet bestemmingsfondsen
Toevoeging aan de vrij besteedbare reserves

€
€

-6.726
214.039

Bestuurder :

A. Davidse

Voorzitter raad van toezicht:

M.E.J. Merkx

Lid RvT:

Lid RvT:

M.A. Amende

L. Rigter

Lid RvT:

Lid RvT:

G.Y. van der Zee

B. Jacobs
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CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT
Aan: de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht van Stichting Het Cultuurgebouw Haarlemmermeer
A.

Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2019

Ons oordeel
Wij hebben de jaarrekening 2019 van Stichting Het Cultuurgebouw Haarlemmermeer te Haarlemmermeer gecontroleerd.
Naar ons oordeel geeft de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de
samenstelling van het vermogen van Stichting Het Cultuurgebouw Haarlemmermeer per 31 december 2019 en van het
resultaat over 2019 in overeenstemming met de in Nederland geldende RJ-Richtlijn 640 Organisaties zonder winststreven,
het controleprotocol Asv Gemeente Haarlemmermeer en de bepalingen van en krachtens de Wet normering bezoldiging
topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT).
De jaarrekening bestaat uit:
1. de balans per 31 december 2019;
2. de staat van baten en lasten over 2019; en
3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere
toelichtingen.
De basis voor ons oordeel
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse controlestandaarden,
het controleprotocol Asv Gemeente Haarlemmermeer en het controleprotocol WNT vallen. Onze verantwoordelijkheden
op grond hiervan zijn beschreven in de sectie 'Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening'.
Wij zijn onafhankelijk van Stichting Het Cultuurgebouw Haarlemmermeer zoals vereist in de Wet toezicht
accountantsorganisaties (Wta), Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO)
en andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de
Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants (VGBA).
Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.
Materiele onzekerheid over de continuïteit
Wij vestigen de aandacht op het onderdeel 'continuïteit en bedrijfsvoering' in de toelichting op de jaarrekening op pagina
6, waarin uiteengezet is dat de gevolgen van het heersende Coronavirus grote invloed hebben op de entiteit. De entiteit
kan dit niet op eigen kracht opvangen en is afhankelijk van landelijke en gemeentelijke overheidssteun. Deze steun is nog
niet formeel toegezegd.
Daarnaast is de entiteit afhankelijk van de bereidwilligheid van de subsidieverstrekker (de gemeente Haarlemmermeer) om
de subsidiegelden voor het boekjaar 2021 per kwartaal vooruit te blijven verstrekken. Een definitieve subsidiebeschikking
voor het boekjaar 2021 inclusief de momenten van het verstrekken van de subsidiegelden is nog niet overeengekomen.
Deze condities duiden op het bestaan van een onzekerheid van materieel belang op grond waarvan gerede twijfel zou
kunnen bestaan over de continuïteitsveronderstelling van de entiteit. Ons oordeel is niet aangepast als gevolg van deze
aangelegenheid.
B. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie
Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere informatie, die bestaat uit:
het bestuursverslag;
andere informatie zoals vereist door RJ-Richtlijn 640 Organisaties zonder winststreven.
Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie met de jaarrekening
verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat.
Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen vanuit de controle
of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen bevat.
Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden
hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van het bestuursverslag en de andere informatie in overeenstemming
met de in Nederland geldende RJ-Richtlijn 640 Organisaties zonder winststreven.

ABAB Accountants B.V., Ellen Pankhurststraat 1K, 5032 MD Tilburg. Postbus 10085, 5000 JB Tilburg. Telefoon 013-4647272. Telefax 088-4670010.
Internet www.abab.nl. E-mail info@abab.nl. IBAN: NL36RABO0151219400, BIC: RABONL2U.
Op onze diensten zijn algemene voorwaarden van toepassing. Deze zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 18028690.
Op verzoek wordt een exemplaar hiervan toegezonden. ABAB is lid van het internationale netwerk PrimeGlobal.

C.

Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening

Verantwoordelijkheden van het bestuur en de Raad van Toezicht voor de jaarrekening
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in overeenstemming met de
in Nederland geldende RJ-Richtlijn 640 Organisaties zonder winststreven. In dit kader is het bestuur verantwoordelijk voor
een zodanige interne beheersing die het bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te
maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude.
Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de entiteit in staat is om haar werkzaamheden in
continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd verslaggevingsstelsel moet het bestuur de jaarrekening opmaken op
basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het voornemen heeft om de rechtspersoon te liquideren of
de bedrijfsactiviteiten te beëindigen of als beëindiging het enige realistische alternatief is. Het bestuur moet
gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de entiteit haar activiteiten in
continuïteit kan voorzetten, toelichten in de jaarrekening.
De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van financiële verslaggeving van
de entiteit.
Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee voldoende en
geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.
Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate, maar geen absolute mate, van zekerheid, waardoor het mogelijk is dat wij
tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken.
Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs kan worden verwacht
dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis van
deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, de timing en de omvang van onze controlewerkzaamheden
en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel.
Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele
oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, ethische voorschriften en de
onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder andere uit:
Het identificeren en inschatten van de risico’s dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat als
gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico’s bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en
het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het
risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan er sprake zijn
van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk
verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing.
Het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel
controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben niet
als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de entiteit.
Het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en het evalueren
van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan.
Het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is. Tevens het op
basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor
gerede twijfel zou kunnen bestaan of de onderneming haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten. Als
wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze
controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen
inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie
die verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden
kunnen er echter toe leiden dat een onderneming haar continuïteit niet langer kan handhaven.
Het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen
toelichtingen.
Het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en gebeurtenissen.
Het evalueren of de specificatie personeelskosten inzake WNT een getrouw beeld geeft op basis van de
Beleidsregels toepassing WNT, inclusief het Controleprotocol WNT.
Wij communiceren met de Raad van Toezicht onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de controle en over
de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele significante
tekortkomingen in de interne beheersing.
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Wij bevestigen aan de Raad van Toezicht dat wij de relevante ethische voorschriften over onafhankelijkheid hebben
nageleefd. Wij communiceren ook met de Raad van Toezicht over alle relaties en andere zaken die redelijkerwijs onze
onafhankelijkheid kunnen beïnvloeden en over de daarmee verband houdende maatregelen om onze onafhankelijkheid te
waarborgen.
Tilburg, 9 april 2020
ABAB Accountants B.V.
Was getekend
E.J. van Boxtel RA MSc
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