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Bestuursverslag
2013 was een bijzonder jaar in de geschiedenis van de stichting Koorenhuis. Een jaar met vele
gezichten. In de eerste plaats de gezichten van de medewerkers waarvan gedurende het jaar afscheid
hebben moeten nemen. Zij zijn in vele richtingen uitgewaaierd, deels naar de nieuw opgerichte
stichtingen CultuurSchakel en Prins27 en deels naar eigen (les)praktijken. Een beperkt aantal van hen is
nog op zoek naar mogelijkheden om hun toekomst een nieuwe vorm te geven. Daarnaast de stichting
Koorenhuis zelf, ook die kende in het jaar 2013 twee zeer verschillende gezichten: de eerste helft van
het jaar maakten we het laatste seizoen “oude stijl” (2012/2013) af. De tweede helft van het jaar
opereerde de stichting al geheel in de nieuwe setting.
Het gezicht van het eerste halfjaar
De winkel bleef open! Ondanks het feit dat iedereen doordrongen was van het feit dat voor velen
ontslag in de loop van het jaar onvermijdelijk zou zijn maakte Koorenhuis het seizoen af zoals we dat
al jaren gewend waren. Dit was noodzakelijk om continuïteit te waarborgen: de klanten voor de
particuliere markt wilden we zoveel mogelijk behouden voor de docenten die voor zichzelf zouden
gaan beginnen in het seizoen 13/14. De scholen probeerden we aan ons te binden omdat het
onderwijs voor een succesvolle doorstart van Koorenhuis in nieuwe setting een zeer belangrijke rol
speelt. De medewerkers hebben hun taken veelal met verve voltooid en/of overgedragen. We zijn er
trots op dat we deze transitie hebben kunnen uitvoeren en de vernieuwingen hebben kunnen realiseren
terwijl de normale bedrijfsactiviteiten gewoon doorgang vonden.
Onderhandelingen over een sociaal plan
Het eerste halfjaar stond ook in het teken van de onderhandelingen met vakbonden en gemeente om
te komen tot een sociaal plan. Er was een flink aantal gesprekken nodig om het plan te maken en een
gebalanceerd samenstel van regelingen af te spreken. Grote dank gaat hierbij uit naar de heren
Maurits Haenen (interim directeur) en Jan Pieter van de Klashorst (adviseur en intermediair tussen
Koorenhuis en gemeente). Zij waren de voortrekkers in dit proces. De gemeente heeft haar
verantwoordelijkheid voor de financiering van het sociaal plan, mede dankzij hen, ten volle genomen.
Op 1 juni startte de uitvoering van het Sociaal plan en voor velen was dat het begin van de zogeheten
re-integratieperiode waarin zij konden experimenteren met een zelfstandige praktijk of beginnen met
het zoeken naar een nieuwe baan of een opleiding. Daarnaast konden medewerkers kiezen voor de
optie “afkoop”. Met name docenten hebben van die mogelijkheid gebruik gemaakt. Zij ontvingen een
geldbedrag en startten meestal direct een eigen zelfstandige lespraktijk met de leerlingen die zij via
Koorenhuis al doceerden.
Gezicht van het tweede halfjaar
Na de zomer ging het vernieuwde Koorenhuis met frisse energie van start met drie onderdelen:
Koorenhuis Onderwijs, Netwerk Koorenhuis, Projecten & Partners. Scholen konden op de bekende wijze
(bekende) producten afnemen, particulieren konden bij een groeiende groep netwerkdocenten (eind
december 2013 stond de teller al boven de honderd) terecht voor cursussen en lessen en de lopende
projecten zoals met partners Haga, Florence en Mussen gingen op hetzelfde niveau door. Ook werd
het zeer succesvolle muziektheater project Peace of Me uitgevoerd met een groep jongeren in de
Koninklijke Schouwburg. De organisatie was op de achtergrond nog vol in bedrijf met het afwikkelen
van het sociaal plan en het op orde brengen van de interne organisatie en administratie. Ook is in
overleg met de Gemeente Den Haag besloten over een statutenwijziging waardoor de statuten
aansluiten op de nieuw ontstane situatie.
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Gezicht is imago
Het imago van Koorenhuis heeft een stevige deuk opgelopen door de berichtgeving in de pers over de
bezuinigingen in het jaar 2012. Dit leidde al in seizoen 2012/2013 tot een vermindering van de
aanmeldingen voor cursussen in de particuliere markt. Op het moment van schrijven van dit jaarverslag
heeft Koorenhuis deze schade nog niet helemaal ingelopen: er zijn nog steeds mensen die denken dat
Koorenhuis niet meer bestaat en voor velen is de nieuwe structuur van Koorenhuis en de andere
organisaties nog onduidelijk. Zowel vanuit Koorenhuis zelf als in samenwerking met de andere
bewoners van het pand aan de Prinsegracht wordt hard gewerkt aan een imago-offensief. Dit zal nog
tot in 2014 doorlopen.
Financieel
De jaarrekening 2013 staat in het teken van de ontvlechting en de uitvoering van het sociaal plan en
de reorganisatie. Het bestuur heeft zich tot doel gesteld de stichting Koorenhuis in nieuwe vorm
levensvatbaar te laten zijn. Dit betekent dat er na de afwikkeling van de herstructurering een gezond
eigen vermogen moet zijn en de stichting in aanleg een gezonde exploitatie moet kunnen hebben.
Hierbij is uiteraard ook het (vernieuwde) cultureel ondernemerschap van levensbelang. Er is hard
gewerkt aan het realiseren van kostenbesparingen en de administratie wordt volledig herzien zodat er
een beter bestuurbare organisatie bestaat in 2014. Omdat de zeer ingrijpende reorganisatie tot
omvangrijke kosten (en omzetderving) heeft geleid heeft deze jaarrekening een bijzonder karakter en
kon dan ook niet anders dan in nauw overleg met de gemeente ontstaan. Deze jaarrekening is
daarmee ook de formele afsluiting van het “oude” Koorenhuis en markeert de start van het nieuwe,
waarbij het bewustzijn aanwezig is dat nog niet alle onderdelen van de reorganisatie en herschikking
volledig zijn afgewikkeld. De stichting Koorenhuis wil op deze plaats dan ook haar dank uitspreken
voor de coöperatieve houding en de goede samenwerking met de gemeente Den Haag die we in
2013 mochten ervaren.
De oorspronkelijke tekst van dit bestuursverslag is opgemaakt in maart 2014. Echter, gezien het feit
dat er nog tot april 2016 nog wijzigingen zijn aangebracht en de formele vaststelling van de
jaarrekening pas in april 2016 heeft plaatsgevonden, is de datering van dit jaarverslag daarop
aangepast.

Maart 2014/april 2016

Gert Jan Bots
Directeur/bestuurder
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Verslag van de Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht (RvT) is het orgaan dat toezicht houdt op het bestuur van de stichting Koorenhuis
en op het beleid en het beheer, derhalve op het handelen van de directeur bestuurder. De RvT ziet
erop toe dat de directeur bestuurder bij de uitoefening van zijn bevoegdheden de op de stichting
Koorenhuis betrekking hebbende wetten, regelingen en richtlijnen alsmede de ‘Code Cultural
Governance’ naleeft. Daarnaast staat de RvT de directeur bestuurder met raad bij.
De RvT heeft in 2013 zes maal met de directeur bestuurder vergaderd. Deze vergederingen stonden
afgelopen jaar met name in het teken van de reorganisatie: het effectueren van het subsidiebesluit van
de gemeente, het sociaal plan en het ontwerp van de nieuwe organisatie. Onderdeel hiervan was ook
de aanpassing van de statuten van de stichting aan de nieuwe situatie. Ook was bijzondere aandacht
voor de evaluatie van het totstandkomingsproces van het gemeentelijke cultuurplan. Hierover is een
brief gestuurd aan de wethouders van onderwijs en cultuur en een apart overleg met beide
bestuurders geëntameerd.
De Raad van Toezicht heeft ten aanzien van haar eigen positionering een tweetal besluiten genomen.
Het aantal leden van de RvT zal vanaf nu beperkt zijn tot vier (maximaal 5) leden die, in tegenstelling
tot het verleden, niet langer aanspraak maken op een vergoeding voor hun lidmaatschap. De
heroverweging van de eigen positionering van de Raad van Toezicht leverde ook personele
verschuivingen op. Bert Klerk trad in september 2013 aan als nieuwe voorzitter en Liane den Besten als
lid van de RvT. De scheidend voorzitter, Rijk van Marion bleef tot januari 2014 aan als “gewoon” lid
van de Raad van Toezicht om het ontvlechtingsproces en administratieve afronding van de
reorganisatie te kunnen begeleiden. Ook werd afscheid genomen van Tanja Verheij, Paula Udondek,
Jessica Mahn en Kaushilya Budhu Lall.
De Raad van Toezicht heeft in 2013 zijn goedkeuring verleend aan het jaarverslag en de jaarrekening
over 2012, het activiteitenplan en begroting voor de eerste helft van 2013, het meerjarenbeleidsplan
juli 2013-december 2016 inclusief meerjarenbegroting en tenslotte het activiteitenplan en begroting
voor 2014. Ook heeft zij een accountant aangewezen voor de controle van de jaarrekening 2013.
De Auditcommissie uit de RvT is in 2013 bijeen geweest ter voorbereiding van de besluitvorming in de
RvT over het jaarverslag, jaarrekening en accountantsverslag van 2012, de begrotingen 1e en 2e helft
2013 en de meerjarenbegroting. Tevens is in de Auditcommissie met bijzondere interesse gekeken naar
de financiële consequenties van het sociaal plan.
De Raad van Toezicht heeft regulier overleg gevoerd met Ondernemingsraad van het “oude”
Koorenhuis en heeft kennisgemaakt met de medewerkers van Koorenhuis in de nieuwe setting. Met
inachtneming van de toezichthoudende en onafhankelijke rol is de RvT steeds aanspreekbaar geweest
voor betrokkenen in de organisatie en heeft zij zoveel mogelijk openheid betracht over zijn
werkzaamheden.
Actuele ontwikkelingen leiden ertoe dat de aandacht voor toezicht op bestuursorganen toeneemt. De
RvT is zich terdege bewust van deze ontwikkeling en tracht op een betrokken wijze, doch op gepaste
afstand zijn taak uit te voeren. De RvT constateert dat zij in het afgelopen jaar deze taak in een
prettige sfeer en op constructieve wijze invulling heeft kunnen geven.
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De Raad van Toezicht spreekt haar dank en waardering uit voor de inzet en inspanning verschillende
directeur-bestuurders, OR-leden en medewerkers die zich in 2013 onder moeilijke omstandigheden
voor de volle 100% hebben ingezet voor de stichting Koorenhuis.
Maart 2014/April 2016,

Raad van Toezicht Stichting Koorenhuis
Bert Klerk (voorzitter)
Liane den Besten (lid)
Wiely Hendricks (lid)
Bert van Alphen (lid)
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Financiële paragraaf
Stichting Koorenhuis is met ingang van 1 juli 2013 in afgeslankte vorm verder gegaan. Ten tijde van
het afronden van de jaarrekening 2012 was nog niet bekend hoe en in welke vorm. Er waren op dat
moment nog geen definitieve afspraken met de Gemeente Den Haag over de financiering van de
transitie naar de nieuwe situatie, waarin het “oude Koorenhuis” is opgesplitst in Stichting Prins 27,
Stichting CultuurSchakel en een deel van de activiteiten in Stichting Koorenhuis is achter gebleven. Dit
heeft geleid tot het vermelden van een onzekerheid over de continuïteit van Stichting Koorenhuis in de
jaarrekening 2012.
In de periode vanaf zomer 2013 tot zomer 2015 is er veelvuldig overleg geweest met de Gemeente
Den Haag over de omvang en wijze van afwikkeling van de transitie naar de nieuwe situatie. De
transitie heeft geleid tot eenmalige kosten met een omvang van € 9,896 miljoen. Deze lasten zijn als
volgt gefinancierd:
-

-

-

-

een beschikking van de gemeente Den Haag met nr. BOW 2013.251 d.d. 19 april 2013 waarin
de gemeente garant staat voor het vergoeden van de kosten uit hoofde van het sociaal plan tot
een maximum van € 9,0 miljoen. In de jaarrekening is een initiële vordering opgenomen van € 8,5
miljoen, die overeenkomt met de dotatie aan de reorganisatievoorziening;
een beschikking van de gemeente Den Haag met nr. ABBA/4039481 d.d. 20 november 2014
waarin de gemeente € 514.000 toezegt als vergoeding voor transitiekosten;
een beschikking van de gemeente Den Haag met nr. ABBA/VL/2378 dd. 28 september 2015
waarin de gemeente € 661.000 aanvullend toezegt voor extra balanssteun in de vorm van een
exploitatiesubsidie. Deze extra balanssteun is bedoeld om het eigen vermogen aan te zuiveren en
voor de ‘om-niet’ overdracht aan Prins 27 en andere partijen van materiële vaste activa die niet
langer dienstbaar zijn aan de bedrijfsuitoefening van Koorenhuis.
Daarnaast heeft de gemeente Den Haag aangegeven dat de eerder toegezegde subsidie
(beschikking met nr. ABBA/3034825/EC821 voor opstartkosten van Koorenhuis in de nieuwe vorm
dient te worden besteed aan de financiering van de transitiekosten in plaats van aan de
financiering van opstartkosten.
Een afname van het eigen vermogen met € 476.000 (verwerkt in algemene reserve en
bestemmingsreserve)

De gemeente heeft als voorwaarde gesteld in haar beschikking dd. 22 juni 2015 dat de overdracht
van deze activa aan Prins 27 en andere partners zal gebeuren in overleg met de gemeente en deze
partners. Indien de over te dragen materiële vaste activa bij overdracht lager worden gewaardeerd
dan € 303.000 dan zal de gemeente dit verschil terugvorderen. De overdracht heeft ten tijde van het
opstellen van dit jaarverslag nog niet plaatsgevonden.
Tezamen met het negatieve resultaat over de normale bedrijfsuitvoering over 2013 leidt het
bovenstaande tot eigen vermogen van Stichting Koorenhuis ultimo 2013 van € 350.000. Dit bedrag
komt overeen met de omvang van de materiële vaste activa die niet meer dienstbaar zijn aan de
bedrijfsvoering van Koorenhuis (€ 303.000) en een algemene reserve van € 47.000.
Bovenstaande afspraken met de gemeente Den Haag geven het Bestuur voldoende vertrouwen in de
continuïteit van Koorenhuis op zowel de korte als lange termijn.
Vooruitblik
Zoals hiervoor reeds aangegeven begint Koorenhuis op 1 januari 2014 effectief met een eigen
vermogen van € 47.000. Uitgangspunt van de gemeente bij de beschikking voor de balanssteun was
dat Koorenhuis op een “neutraal” eigen vermogen zou komen. Een eigen vermogen van € 47.000 is
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gezien de omvang van de bedrijfsactiviteiten neutraal te noemen. Wij achten een toename van het
eigen vermogen echter wel wenselijk. De komende jaren zullen in het teken staan van het uitvoeren van
de activiteiten binnen begroting met het realiseren van een kleine positieve marge om zo het eigen
vermogen op niveau te krijgen dat een bescheiden buffer wordt gecreëerd om zo eventuele
onverwachte tegenvallers te kunnen opvangen.
Het boekjaar 2014 is inmiddels afgerond en heeft geleid tot een positief resultaat van € 4.557 en
2015 tot een positief resultaat van € 5,124. De liquide middelen bedragen ultimo 2015 € 614.766.
De begroting voor 2015 ziet er als volgt uit:

A.3
A

BATEN
Directe opbrengsten
Eigen inkomsten
Overige inkomsten
Indirecte opbrengsten
Diverse inkomsten
Totale opbrengsten

B.1
B.2
B.3.1
B.3.2
B.4
B

Subsidie ministerie OCW i.k.v. Basisinfrastructuur
Subsidie Provincie
Subsidie gemeente Den Haag
Overige subsidies van de gemeente Den Haag
Overige bijdragen
Totale bijdragen

A.1
A.2

Totale Baten (A+B)

409.000
0
150.000
559.000
0
0
750.000
0
0
750.000
1.309.000

C.1
C.2
C

LASTEN
Beheerlasten personeel
Beheerlasten materieel
Totale beheerlasten

163.549
239.493
403.042

D.1
D.2
D

Activiteitenlasten personeel
Activiteitenlasten materieel
Totale activiteitenlasten

809.819
89.203
899.022

Totale Lasten (C+D)

1.302.064

RESULTAAT

6.936

Saldo uit gewone bedrijfsvoering
Saldo rentebaten en –lasten
Saldo buitengewone baten en lasten
Exploitatieresultaat

0
0
6.936

De begroting 2015 heeft opnieuw als uitgangspunt dat er een resultaat van nihil wordt behaald,
waarbij het de uitdaging is voor Koorenhuis om binnen deze begroting te opereren en net als over
2014 een bescheiden positieve marge te presenteren in de jaarrekening 2015.
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Activiteitenverslag
Inleiding
Het voorliggende jaarverslag 2013 kent een andere indeling dan de laatste jaren gebruikelijk was.
De eerste helft van het jaar functioneerde Koorenhuis nog in de oude omvang. De tweede helft van het
jaar was de herstructurering geeffectueerd. De stichting Koorenhuis is als rechtspersoon blijven bestaan.
Dit betekent dat ook de reorganisatie en de uitvoering van het sociaal plan onderdeel van dit
jaarverslag zijn.
Totstandkomingsproces Jaarrekening 2013
De verschijningsdatum van deze jaarrekening en jaarverslag is ongebruikelijk. Het volledige boekjaar
2014 is inmiddels verstreken en de voorbereidingen voor de jaarrekening en het jaarverslag van 2014
zijn al van start. Daarom is het goed om op deze plaats iets over de totstandkoming van deze
jaarrekening.
Reorganisatieproces en besluitvorming
Het proces van ontvlechting van Koorenhuis en het inrichten van de nieuwe structuur was intensief. Het
proces kende (aan de kostenkant) twee componenten: aan de ene kant de kosten die (direct)
voorvloeien uit het sociaal plan zoals de uitkeringen, de afkoopsommen en de opleidingsbudgetten
voor afvloeiende medewerkers van het “oude” Koorenhuis. Deze kosten duiden we met de term
frictiekosten. Aan de andere kant zijn er veel kosten gemaakt (in 2012 (beperkt), 2013 en 2014) om
de reorganisatie mogelijk te maken. Zoals het inhuren van extra capaciteit op financiën, communicatie
etc. het aannemen van een interim directeur en allerhande kosten die met de afwikkeling van “oud”
Koorenhuis te maken hebben. Deze tweede categorie wordt bedoeld als we spreken over
‘transitiekosten’.
De gemeente heeft al in 2012 beschikt dat men voor een maximum van €9 miljn. zou bijdragen aan de
frictiekosten. De transitiekosten waren echter steeds een wat meer ongrijpbaar onderwerp. De
gemeente had wel reeds aangegeven een bijdrage in de transitiekosten te willen doen. Echter het
kwantificeren daarvan bleek een harde noot.
Eind 2013 heeft Koorenhuis een notitie neergelegd op basis waarvan een beschikking van de
gemeente werd gevraagd ten aanzien van de transitiekosten. De gemeente Den Haag beschikte
daarmee over te weinig houvast in de cijfers. Na het nodige ambtelijke overleg is daaropvolgend in
februari een “assurance rapport” van onze huisaccountant gevraagd over de hoogte van de frictie- en
transitiekosten alsmede een inschatting van de hoogte van de voorziening voor oninbare vorderingen.
Dit alles tot doel hebbende om in de jaarrekening 2013 geen ongedekte vordering op de gemeente
Den Haag te moeten opnemen. Op basis van dit “assurance-rapport” is vervolgens eind maart een
voorlopige versie van de jaarrekening ingediend bij de gemeente den Haag om aan de
subsidieverplichtingen te voldoen. Op dit “assurance rapport” heeft vervolgens een review
plaatsgevonden door de gemeentelijke Accountantsdienst. In deze review zijn eveneens de
jaarrekeningen van 2011 en 2012 van Koorenhuis betrokken. Dit heeft in september 2014 geleid tot
een rapport1. OP basis van dit rapport heeft Koorenhuis in december 2014 een verzoek tot
balanssteun ingediend bij de gemeente Den Haag teneinde de negatieve vermogenseffecten van de
reorganisatie op te vangen. Op basis van dat rapport heeft de gemeente op 16 juni 2015 besloten tot

1 Kenmerk: GAD/2014.275
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een zogeheten balanssteun voor de stichting Koorenhuis ter grootte van € 661.0002. Dankzij dit besluit
kon stichting Koorenhuis haar voorliggende jaarrekening 2013 afronden.
Activiteiten tijdens 2014
Het proces van reorganisatie, ontvlechting en afwikkeling van het sociaal plan heeft nog het gehele
jaar 2014 in beslag genomen. Intussen moest de nieuwe ingekrompen Koorenhuis organisatie zo snel
mogelijk uit de startblokken komen. Omdat het hierboven geschetste reorganisatie proces erg
arbeidsintensief bleek te zijn en derhalve heel veel management-tijd in beslag nam is er een grote
druk komen te staan op de medewerkers die, veelal in totaal nieuwe functies, het beste van de nieuwe
situatie probeerden te maken. Zij zijn daar wonderwel in geslaagd. Voor een beschrijving van de
resultaten en de activiteiten van de nieuwe Koorenhuis organisatie in 2014 wordt op deze plaats
verwezen naar de jaarrekening en het jaarverslag over 2014 dat gelijktijdig met dit jaarverslag 2013
openbaar wordt gemaakt.
Belangrijkste (financiële) ontwikkelingen gedurende boekjaar 2014
In deze paragraaf worden de belangrijkste verschuivingen uitgelicht ten opzichte van de eind maart
(voorlopig) ingediende versie van de jaarrekening en het jaarverslag. De belangrijkste verschuivingen
betreffen uiteraard de beschikkingen van de gemeente ten aanzien van de transitiekosten en de
“balanssteun”. Hiermee is een gezonde situatie gecreëerd voor de stichting Koorenhuis hetgeen ook zijn
weerslag heeft in een goedkeurende verklaring van de accountant op de cijfers over 2013. Door de
beschikking aangaande de balanssteun kan Koorenhuis een aantal lopende trajecten afronden. Zo is er
in 2013 en 2014 veel werk gemaakt van het inlopen van het achterstallige debiteurenbeheer. Dit
betrof met name klanten uit de particuliere markt (ex-) cursisten. Met behulp van incassobureau BSR is
van deze oude vorderingen nog ongeveer 25% geïncasseerd, hetgeen gezien de ouderdom van de
vorderingen een goed resultaat is. Voor het resterende deel is een hiervan is een voorziening
opgenomen die in de jaarrekening 2014 zal worden afgeboekt. Voor nog bestaande (belasting)
risico’s uit het verleden is de post nog te verwachten facturen gehandhaafd in 2014. De prognose van
de nog resterende kosten voor het sociaal plan wordt steeds geactualiseerd en de financiering
daarvan wordt via separate voorschotaanvragen bij de gemeente geregeld.
Voorafgaand aan het verslag van de activiteiten wordt een aantal specifieke onderwerpen behandeld
die in de beschikking voor de exploitatiesubsidie als aandachtspunt zijn aangegeven.
Cultureel ondernemerschap:
Koorenhuis voelt zich uitgedaagd om zich als cultureel ondernemer te profileren. Daarvoor is wel een
flinke omslag in denken en doen nodig. Per 1-7-2013 is Koorenhuis begonnen in de nieuwe opzet. Voor
het onderdeel Onderwijs betekent dit dat het Cursusjaar 2013/2014 wordt uitgevoerd met het
bestaande productaanbod voor het Onderwijs. Voor het seizoen 2014/2015 is een totaal nieuwe
opzet ontwikkeld waarbij beter vorm wordt gegeven aan het cultureel ondernemerschap. Voor het
ontwikkelen van projecten, leerlijnen en –lesinhouden wordt subsidie aangewend, de afname van de
producten door scholen moet tenminste kostendekkend gebeuren. De andere twee onderdelen van het
vernieuwde Koorenhuis zijn al ondernemend van opzet. Netwerk Koorenhuis heeft een aanbod voor
(potentiële) deelnemers dat aantrekkelijk genoeg moet zijn om aan deel te nemen. Ook binnen het
onderdeel Projecten en Partners wordt zakelijk over het financieren van de projecten gedacht. Naast
kostenbewust begroten uit zich dit in het sluiten van goede partnerovereenkomsten en (het berekenen
van) een eigen (voor) investering die gedaan wordt om projecten op te starten.
Maatschappelijk draagvlak:

2 Kenmerk: ABBA/VL/2378
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Het maatschappelijk draagvlak voor de activiteiten van Koorenhuis is groot. Cultuureducatie is ook in
de politiek een onderwerp waaraan veel belang wordt gehecht. Er is veel onderzoek gedaan naar de
effecten van cultuureducatie op de ontwikkeling van jonge mensen tot volwaardig (cultureel) burgers.
Veel aandacht is er bijvoorbeeld voor de 21st century skills. Cultuureducatie kan aan het ontwikkelen
daarvan een grote bijdrage leveren zodat er ook andere effecten worden bereikt dan alleen het in
aanraking komen met de verschillende kunstdisciplines. De aloude discussie “kunst als middel of kunst
als doel” speelt hier een rol. Kunstonderwijs door Koorenhuis gaat uit van de visie dat dit geen
conflicterende doelen behoeven te zijn. Koorenhuis is echter wel onverminderd van mening dat
cultuureducatie het meeste effect heeft wanneer het door professionele kunstvakdocenten wordt
uitgevoerd. Onderstaande figuur geeft dit verband aan.

Diversiteit
Koorenhuis bedient heel Den Haag. Vele scholen van zeer diverse achtergrond en connotatie nemen
producten van Koorenhuis af. Daarmee bereikt Koorenhuis een zeer divers publiek. Doordat Koorenhuis
voor de Netwerkdocenten fungeert als acceptant voor de Ooievaarspas blijft het ook voor de
Netwerkdocenten mogelijk een pluriform publiek te trekken. Koorenhuis streeft er steeds naar ook
minder voor de hand liggende doelgroepen te bereiken. Dit doel wordt met name door de afdeling
Projecten & Partners bereikt.
Leeswijzer
In het navolgende worden eerst de activiteiten van Koorenhuis in het onderwijs beschreven. Deze
activiteiten zijn (in vrijwel ongewijzigde vorm) gecontinueerd na de herstructurering. Vervolgens wordt
aandacht besteed aan de overige activiteiten van Koorenhuis in de eerste helft van 2013 (hoofdstuk
2).
Na de zomer van 2013 is Koorenhuis in gewijzigde vorm doorgestart, Hierbij hoort een totaal andere
opbouw van de activiteiten. Die worden in hoofdstuk 3 behandeld
Daarnaast beschrijven we de activiteiten die in het kader van de transitie zijn uitgevoerd en volgt
separaat een beschrijving van de uitvoering van het sociaal plan.
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1

Activiteiten in het onderwijs over heel 2013

In 2013 hebben veel scholen gebruik gemaakt van de producten van Koorenhuis, ook na de
reorganisatie.
Het vertrouwen in de kwaliteit van het geleverde is groot gebleken. Koorenhuis is er in geslaagd op
tijd helderheid aan de scholen te geven over de continuering van het aanbod. Daar waar de afname
minder was dan het jaar ervoor is sprake van een trend die al voor de reorganisatie was ingezet. Een
gevolg van de reorganisatie is dat de registratie van leerlingenaantallen etc. – die altijd buiten de
administratieve systemen werd gevoerd – dit jaar niet voorhanden is. De medewerkers die zich
daarmee bezig hielden zijn ofwel uitgestroomd naar CultuurSchakel ofwel boventallig geraakt per 17-2013. Er is wel andere verantwoordingsinformatie beschikbaar. In onderstaande tabel is de inzet
van docenten op scholen samengevat per product(lijn) van Koorenhuis in het PO.
1.1
Primair onderwijs (4 tot 12 jaar)
Het productaanbod van Koorenhuis bestond in 2013 uit de volgende producten:
Product
Verlengde schooldag
Kunstmagneet

# scholen
12 scholen
14 scholen

# docenten
20 docenten
21 docenten

# bereik
688 kinderen
3160 kinderen (verschillende
disciplines)
Maatwerk
6 scholen
6 docenten
plmn. 200 kinderen
Klankbord
2 scholen
3 docenten
500 kinderen (verschillende
disciplines)
Leerkansenprofielscholen 3 scholen
10 docenten
224 kinderen (verschillende
disciplines)
Levende muziek
3 scholen
2 docenten
1225 kinderen
Leerorkest
3 scholen
18 docenten
150 kinderen (direct participerend)
Ontdek het orkest
12 scholen
5 docenten
1000 kinderen
Totaal aantal scholen in het primair onderwijs is 41 (een aantal scholen neemt meer dan één product
af). Daarin werken 67 kunstvakdocenten via Koorenhuis.
Positionering Koorenhuis in het (kunst-)onderwijsaanbod in Den Haag
De positionering van Koorenhuis te midden van andere aanbieders op het gebied van Kunstonderwijs
op scholen is drastisch gewijzigd als gevolg van de door de gemeente ingezette structuurwijziging op
het gebied van cultuureducatie en –participatie. Enerzijds worden alle producerende instellingen
geacht om 5% van hun subsidie te besteden aan cultuureducatie, anderzijds heeft Koorenhuis haar
bemiddelende taak op dit gebied overgedragen aan CultuurSchakel. Koorenhuis draagt nu als één
van de aanbieders haar steentje bij aan leerlijnen binnen het project Cultuureducatie op z´n Haags, te
weten: oriëntatie op de kunsten, muziek en (indirect) mediacultuur. Verder volgen we uiteraard de
ontwikkelingen van alle projectgroepen op de voet en bestaat nog steeds de wens om hier intensiever
bij betrokken te zijn, bijvoorbeeld door zitting te hebben in de stuurgroep. Koorenhuis levert al jaren
kwalitatief hoogstaande doorlopende leerlijnen en projecten aan het onderwijs. Koorenhuis heeft
hierbij de rol van specialist in het voor de bewuste school op maat maken van reeds bestaande (al
dan niet door Koorenhuis zelf ontwikkelde) leerlijnen zoals `Moet je Doen` of de
Kunstmagneetleerlijnen (in alle disciplines). Koorenhuis levert en begeleidt de vakdocenten die in de
school de Kunsteducatie leveren en uitvoeren.
Verlengde schooldag
De Verlengde Schooldag (VSD) geeft kinderen de gelegenheid om deel te nemen aan activiteiten.
Koorenhuis biedt de een scala aan cursussen op het gebied van alle kunstdisciplines. Meedoen aan een
VSD-activiteit verrijkt de ervaringswereld en verbreedt de horizon. Kinderen krijgen de gelegenheid om
(onvermoede) talenten te ontdekken en verder te ontplooien.
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Kunstmagneet
Het profiel Kunstmagneet is een voor een school op maat ontwikkeld programma (lange leerlijn
inclusief docenten, lesinhoud en begeleiding) op het gebied van kunstonderwijs. Dit ontwikkelen gebeurt
in nauwe samenwerking met de betreffende school. De profielen zijn: muziek, beeldend, drama, dans,
audiovisueel en multidisciplinair. Deze werkwijze ligt ook aan de basis van het vernieuwde
onderwijsaanbod van Koorenhuis voor het schooljaar 2014/2015.
Maatwerk
Zowel voor het Primair als Voortgezet Onderwijs worden diverse workshops in de verschillende
disciplines, eenmalig of in een reeks aangeboden. De Verlengde Schooldag cursussen zijn een
voorbeeld van een reeks workshops na schooltijd, voor het Primair Onderwijs. Daarnaast kan de school
ervoor kiezen om meerdere workshops tegelijkertijd af te nemen. Deze explosie aan kunstworkshops
wordt vooral door VO-scholen afgenomen.
Klankbord
In het Klankbordmodel krijgen kinderen elke week les in een kunstvak, de ene week door hun eigen
groepsleerkracht, de andere week door een vakdocent van Koorenhuis.
De vakdocent fungeert als `klankbord’ voor het team van een basisschool. Daartoe heeft de vakdocent
na het geven van zijn/haar les, een overlegmoment met de groepsleerkracht.
De leerkrachten worden zodoende betrokken bij de kunsteducatie en daarin gecoacht. Een logische
opbouw en samenhang in het onderwijs in het betreffende kunstvak is het resultaat.
Leerkansenprofiel (LKP)
Negen jaar geleden startte Koorenhuis met doorlopende leerlijnen voor vier Leerkansenprofielscholen. Het
doel was om kunstvakdocenten zoveel mogelijk te binden aan een school en haar leerlingen. Inmiddels heeft
de formule zijn vruchten afgeworpen en zien we dat steeds meer scholen zelf hun weg weten te vinden en
direct zelfstandige docenten inhuren voor het geven van kunstlessen. In 2013 zijn de activiteiten van
Koorenhuis verder gedaald. De ontwikkelde leerlijnen voor de LKP scholen blijven (in aangepaste vorm)
zeer goed bruikbaar in vernieuwde productenpakket van Koorenhuis vanaf seizoen 2014/2015.
Leve(n)de muziek
Leve(n)de Muziek! is een lange doorgaande leerlijn muziek voor het Primair Onderwijs. Scholen die
deelnemen aan Leve(n)de Muziek investeren in een levendig muziekklimaat op hun school in samenhang
met stad en wijk.
Als rode draad krijgen alle groepen van 1 t/m 8 wekelijks muziekles van een vakdocent. Deze
muzieklessen worden verrijkt met inspirerende ontmoetingen en workshops van musici van diverse
Haagse instellingen. Hierdoor vindt er een levendige muzikale uitwisseling plaats tussen de school en
haar omgeving. De ontmoetingen en workshops sluiten aan bij het ontwikkelingsniveau van de leerling
en zijn inhoudelijk gekoppeld aan de doorgaande leerlijn.
Leerorkest
Leerorkest ‘The Residents’ is een initiatief van het Residentie Orkest en Koorenhuis en biedt kinderen die
normaal gesproken niet de mogelijkheid zouden hebben om actief met muziek bezig te zijn deze kans
nu wel. Het project vindt plaats op scholen uit de Schilderswijk, Transvaal en het stadsdeel Escamp.
The Residents geeft kinderen niet alleen de kans zich muzikaal te ontwikkelen. Door samen muziek te
maken ontwikkelen kinderen ook vaardigheden als samenwerken, naar elkaar luisteren, werken binnen
een structuur, en ervaren dat samenwerking iets moois kan opleveren en voldoening geeft.
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The Residents start met een introductieprogramma bestaande uit een gastles door een musicus in de
klas, een repetitiebezoek bij het Residentie Orkest en een Rondje Instrumenten. Na dit
introductieprogramma volgen de deelnemende kinderen wekelijks groepslessen en orkestrepetities, en
geven ze regelmatig optredens op kleine en grote podia.
Ontdek het orkest
Een unieke ontdekkingsreis naar de wereld van het Symfonieorkest. In drie jaar tijd leren leerlingen van
groep 6-7-8 diverse orkestleden, hun instrumenten en hun muziek kennen. Ze spelen zelf mee en
worden componist. Musici komen naar school, en de leerlingen bezoeken de Dr. Anton Philipszaal. Ze
krijgen bijzondere kijkjes in de orkestkeuken. Deuren die voor het gewone publiek gesloten blijven
gaan voor hen open. Dat wekt verwondering, bewondering en fascinatie op.
Het Componeerproject is het belangrijkste onderdeel van Ontdek het Orkest: de kinderen van groep 8
mogen naast de musici van het Residentie Orkest op het podium zitten en worden ingewijd in het
verhaal van de muziek en de technieken die componisten gebruiken als ze een compositie maken. In
een aantal lessen op school onder leiding van muziekdocenten en orkestmusici maken ze vervolgens zelf
een compositie die ze samen met het orkest uitvoeren.
Voorstellingen
De schoolvoorstellingen vormen een aparte categorie in de activiteiten van Koorenhuis. Traditioneel
selecteerden de medewerkers van Koorenhuis een aantal voorstellingen in overleg met de theaters in
Den Haag. Deze taak is per 1-7-2013 overgegaan naar de Stichting CultuurSchakel. In de eerste helft
van 2013 zijn 93 boekingen van scholen geweest waarbij 25.468 leerlingen zijn bereikt. Voor de
cijfers van de tweede helft van het jaar wordt verwezen naar het jaarverslag van CultuurSchakel.
1.2
Voortgezet onderwijs
In het voortgezet onderwijs concentreren de activiteiten van Koorenhuis zich veelal op maatwerk en
meer kortlopende trajecten. Uitzondering hierop vormt het Theaterplan dat Koorenhuis heeft
ontwikkeld en al lange tijd uitvoert voor het Segbroek college. Op termijn wil Koorenhuis langere
leerlijnen voor het VO ontwikkelen. Dit levert voor het jaar 2013 de volgende gegevens op:
Product

# scholen

# docenten

# bereik 1e helft #bereik 2e helft
2013
2013
Kunstexplosie
11 scholen
38 docenten
879
1398
Speeddate
2 scholen
6 docenten
230
03
Workshops op maat 8 scholen
12 docenten
1073
646
Kunstmagneet
1 school
1 docent
50
54
Theaterplan
1 school
5 docenten
80
77
In het voortgezet onderwijs werken we met 17 scholen, waar we 52 kunstvakdocenten inzetten.
Partners
Koorenhuis werkt in het onderwijs samen met diverse kunstaanbieders als partners. In 2013 waren dat onder
andere:
- Alle docenten in het Netwerk Koorenhuis
- Haags Orgel Contact
- Residentie Orkest
- Stichting Jazz4kids
- Kamermuziekfestival Den Haag

3 Speeddate weer opgestart in 2014
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Slagwerk Den Haag
Stichting Aight
Airbrush Academie

-

Koorenhuis zal in de toekomst steeds vaker en intensiever samenwerken met deze en andere partners
om het onderwijsaanbod op de scholen uit te voeren. De toegevoegde waarde van Koorenhuis zit in
het bewaken van de samenhang, het monitoren van het bereiken van de leerdoelen en het begeleiden
van de school en de docenten. Hierbij zal nauw worden samengewerkt met CultuurSchakel.

2.

Overige activiteiten in de eerste helft van 2013

2.1 Particuliere markt
Voor de reorganisatie heeft Koorenhuis er steeds voor gepleit het lopende seizoen 2012/2013 af te
mogen maken. Dit om de docenten een zo goed mogelijke voorbereiding te kunnen laten hebben voor
het inrichten van hun eigen praktijk. Het doel was hierbij om vooral zoveel mogelijk cursisten te kunnen
behouden voor de docenten die deze cursisten meenemen naar hun zelfstandige praktijk. Deze opzet is
geslaagd, de cursisten zijn veelal trouw aan hun docenten gebleven. Door de onzekere toekomst van
Koorenhuis bleef echter al in september 2012 het aantal inschrijvingen achter bij de jaren daarvoor.
Dit heeft Koorenhuis in de eerste helft van 2013 (uiteraard) niet meer kunnen inlopen als gevolg van
de inmiddels ingezette reorganisatie.
De invoering van een nieuw administratief systeem, net voor de aankondiging van de reorganisatie,
heeft Koorenhuis voor aanzienlijke problemen geplaatst. Het informatiesysteem KIS was ingericht om
het verouderde systeem te kunnen vervangen. Dit heeft in de eerste helft van 2013 geleid tot een
stremming in het verzenden van facturen aan cursisten. Deze achterstand is vanaf april 2013 ingelopen
waarna er ook een extra inspanning is geleverd in het debiteurenbeheer. In de toelichting op de
jaarrekening wordt daar verder op ingegaan. Het nieuwe systeem is niet geheel doorontwikkeld
omdat al snel duidelijk werd dat de activiteiten in de particuliere markt op een volledig andere leest
zouden worden geschoeid. Een van de consequenties daarvan is dat geen zinvolle cijfers zijn te
produceren over het aantal inschrijvingen per leeftijdsgroep. Het totaal aantal particuliere cursisten
bedroeg in de eerste helft van 2013: 5787. Vanaf 1 juli 2013 kent Koorenhuis geen eigen particuliere
cursisten meer, deze zijn veelal overgegaan naar de eigen praktijk van de Netwerkdocenten. De
leerlingenaantallen van de Netwerkdocenten zullen in 2014 voor statistische analyse doeleinden
worden verzameld. Voor de eerste helft van 2013 is op hoofdlijnen een indeling naar discipline te
maken:
Beeldende kunst (inclusief nieuwe media)
Muziek
Podiumkunsten (Theater, dans schrijven)

974
3252
1561

2.2
Zakelijke markt
De bestaande activiteiten in de zakelijke markt zijn gecontinueerd in de eerste helft van 2013. Er is
echter geen extra inspanning verricht om nieuwe zakelijke klanten te werven. Koorenhuis bereikte
2312 personen in 2013 met deze activiteiten: 2051 volwassenen en 261 kinderen.
2.3
Wijk en stad
De projecten die in het verleden onder ´Wijk en Stad´ vielen liepen door in 2013. Deze projecten
kennen niet zo zeer de seizoens-structuur die de onderwijs- en particuliere markt hebben. Dit zijn
projecten met zowel kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen. Veelal bestrijken deze projecten juist
combinaties van deze doelgroepen waardoor interessante resultaten worden bereikt. De projecten die
onder Wijk en Stad werden uitgevoerd zijn na 1 juli 2013 grotendeels ondergebracht in het
organisatieonderdeel Projecten & Partners.
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3.

Activiteiten tweede helft 2013

Het beleid van Koorenhuis is vastgelegd in het document “Perspectiefplan Koorenhuis juli 2013
december 2016”. De gemeente Den Haag heeft op grond van het meerjarenbeleidsplan “Haagse
Nieuwe” een subsidiebeschikking afgegeven voor de tweede helft van 20134 en inmiddels ook voor
het kalenderjaar 20145. Sinds 1 juli 2013 bestaat Koorenhuis uit drie onderdelen:
1. Koorenhuis Onderwijs
2. Netwerk Koorenhuis
3. Projecten & Partners
3.1
Koorenhuis Onderwijs
De bestaande onderwijsproducten zijn gecontinueerd in het schooljaar 2013/2014. De hiervoor
vermelde bereikcijfers hebben derhalve betrekking op het gehele kalenderjaar 2013. De
medewerkers van het ´nieuwe´ Koorenhuis hebben dit productaanbod in de praktijk zien werken en op
basis van deze ervaringen kon er aan een nieuw geheel van producten en projecten worden gewerkt.
Dit nieuwe producten- en dienstenpakket zal vanaf het seizoen 2014-2015 worden geïmplementeerd.
In overleg met de gemeente zullen nieuwe prestatiecriteria vastgesteld die meer recht doen aan de
inhoud van de activiteiten van Koorenhuis.
Door het vernieuwde aanbod voor scholen wordt het onderscheid met de activiteiten van
CultuurSchakel steeds duidelijker. Waar de activiteiten van CultuurSchakel op het gebied van het
ontwikkelen van visie en beleid en daarmee het omschrijven van de wensen op het gebied van
cultuureducatie ophouden, daar begint Koorenhuis met een voor de betreffende school op maat
geleverd aanbod. Hiermee is ook het belang van de relatie met CultuurSchakel evident – zij zijn de
ambassadeurs van het aanbod van Koorenhuis.
Speciale relaties en samenwerkingsverbanden in het onderwijs heeft Koorenhuis met vele scholen zowel
in het PO als het VO van scholen die veel of intensief gebruik maken van de diensten van Koorenhuis
zoals: alle Kunstmagneetscholen, het Segbroek College, Lyceum Ypenburg, Johan de Witt College en
nog vele anderen.
3.2
Netwerk Koorenhuis
Daar waar binnen Koorenhuis Onderwijs de activiteiten nog dezelfde vorm hadden als in de jaren
daarvoor is voor het onderdeel Netwerk Koorenhuis de omgeving totaal veranderd. De docenten zijn
nu de klanten van Koorenhuis geworden en de afstemming met Prins27 over planning en roostering van
de lessen was volledig nieuw. Het Netwerk ging van start met een ambitieniveau van ongeveer 60
docenten als deelnemer. Dit aantal is ruim overtroffen. Eind 2013 zijn meer dan 100 docenten
aangesloten bij het Netwerk. Het aanbod dekt inmiddels weer alle bekende kunstdisciplines en alle
doelgroepen (inclusief een aanbod voor mensen met een beperking) en is daarmee uniek in de stad
Den Haag. Dit leverde een enorme krachtsinspanning op voor de medewerkers om alles voldoende
soepel te laten verlopen – in de opstartfase waarin het Netwerk zich nog bevindt. De aandacht ging
vooral uit naar het op orde krijgen van de administratie mede ten behoeve van de boekingen van
ruimtes voor Prins27. Het door ontwikkelen van de dienstverlening voor de docenten is daarmee op
achterstand komen te staan. Deze wordt in de eerste helft van 2014 ingehaald zodat er bij de start
van seizoen 2014/2015 een beter dienstenaanbod voor de docenten is en een meer
uitgebalanceerde taakverdeling met Prins27.

4 Kenmerk abba/3034825/EC-821
5 ABBA/3046610/EC-823
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3.3
Projecten en partners
De lopende projecten uit het onderdeel Wijk en Stad zijn gecontinueerd in het nieuw gevormde
onderdeel Projecten en Partners. Koorenhuis heeft met ´Projecten en Partners´ een unieke positie in de
stad op het gebied van kunsteducatie en participatie met partners in de zorg, welzijn, onderwijs en op
het gebied van digitalisering. Koorenhuis is de spil in het geheel die (alle) partners en deelnemers met
elkaar verbindt. De projecten hebben een innovatief karakter. Daarmee koppelt Koorenhuis educatie
aan participatie. Met deze projecten wil Koorenhuis het verschil in de stad blijven maken.
In de tweede helft van 2013 zijn subsidieaanvragen voorbereid voor het project met Lyceum Ypenburg
en zijn diverse subsidieaanvragen ten behoeve van de continuering van de samenwerking met Haga en
Florence en een belangrijke aanvraag op het gebied van ouderenparticipatie in voorbereiding. In dit
laatste project wordt intensief samengewerkt met de kunstencentra uit de grote steden en het Landelijk
Kenniscentrum op het gebied van Cultuureducatie (LKCA). Koorenhuis realiseerde als projectleider in
samenwerking met de Koninklijke Schouwburg, het Nationale Toneel en de Dutch Don´t Dance Division
het geslaagde project ´Peace of Me´ met vier keer een uitverkochte Koninklijke Schouwburg.

4

Reorganisatie

Een belangrijk deel van de activiteiten van de stichting Koorenhuis stond in 2013 in het teken van de
reorganisatie. Hieronder volgt een beschrijving van de aard en omvang van deze activiteiten.
4.1
Personele gevolgen
Na besluitvorming in de gemeenteraad over de nieuwe opzet van kunst- en cultuureducatie in Den
Haag op 8 november 2012 heeft Stichting Koorenhuis in goed overleg met de gemeente de
reorganisatie gestart. Samen met de door de gemeente aangestelde kwartiermaker zijn de
voorbereidingen begonnen voor de oprichting van twee nieuwe stichtingen Prins27 en CultuurSchakel.
Voor de gehele reorganisatie is eind 2012 een transitieplan opgesteld waarover advies is gevraagd
aan de Ondernemingsraad.
Op 21 maart 2013 adviseerde de ondernemingsraad (onder voorwaarden) positief over het plan. Dit
gaf groen licht aan de uitvoering van het plan waarvan het onderstaande een samenvatting is, die
geen recht doet aan alle persoonlijke verhalen, mooi, verdrietig, enthousiast ook, die er achter liggen.
De personele gevolgen voor de medewerkers die boventallig raakten zijn geregeld in een sociaal plan
dat op 20 april 2013 werd afgesloten tussen de bestuurder van de stichting Koorenhuis en de
vakbonden. Daarnaast is er een plaatsingsplan opgesteld voor de medewerkers die in aanmerking
kwamen voor een functie binnen stichting Koorenhuis of een van de twee andere stichtingen.
De personele gevolgen van deze reorganisatie waren groot. Per 1 januari 2013 waren er ongeveer
165 personen met een dienstverband bij Koorenhuis, naast vier voormalig medewerkers van stichting
Culturalis en een aanzienlijk aantal freelance medewerkers. Het dienstverband van alle docenten (76)
voor het buitenschools aanbod werd beëindigd. In het transitieplan is gekozen voor behoud van
werkgelegenheid waar mogelijk. Dit betekent dat zoveel mogelijk medewerkers zijn herplaatst in de
drie nieuwe organisaties. In de nieuwe organisaties was ruimte voor 51 fte (CultuurSchakel: 24,7;
Prins27: 17,0; Koorenhuis: 9,3). Eind 2013 is daarvan 43,5 fte gevuld en bestaat er bij de drie
organisaties tezamen nog ruim 7 fte aan (al dan niet in te vullen) vacatureruimte.
In het met de bonden en OR overeengekomen Sociaal Plan zijn overgangsregelingen van de oude naar
nieuwe dienstverbanden geregeld, maatregelen getroffen om re-integratie in een nieuwe
werkomgeving te bevorderen alsmede financiële regelingen vastgelegd die mensen in staat moeten
stellen zelfstandig een nieuwe toekomst in een werkomgeving op te bouwen of te vinden.
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De uitvoering van deze reorganisatie, zeker gezien de grote emoties waarmee het hele proces te
maken heeft gekregen, verloopt voorspoedig. In de periode april-mei is een voor betrokkenen
spannende benoemingsprocedure in 3 ronden uitgevoerd. Dat heeft geleid tot 43,5 fte benoemingen
van voormalige medewerkers van stichting Koorenhuis en stichting Culturalis, in één van de drie nieuwe
organisaties.
De medewerkers voor wie geen plek is gevonden in één van de drie nieuwe organisaties hebben in
veel gevallen een constructieve weg gevonden om in deze situatie er het beste van te maken. Een groot
aantal docenten heeft gebruik gemaakt van de regeling om de werkloosheidsuitkering af te kopen.
Deze afkoopsom wordt in veel gevallen aangewend als buffer tijdens de opzet van een zelfstandige
lespraktijk. Een klein aantal niet geplaatste medewerkers zet zich nog dagelijks in voor één van de
drie nieuwe organisaties vanuit een re-integratietraject naast hun activiteiten om een nieuwe toekomst
te bouwen.
Voor de mensen voor wie geen plek was in een van de drie organisaties zijn door het UWV in oktober
2013 ontslagvergunningen toegekend. Voor een aantal mensen (ziektewet en OR-leden) geldt als
gevolg van wet- en regelgeving dat hun dienstverband via een procedure bij de kantonrechter
ontbonden dient te worden. Alle ontslagprocedures zijn eind 2013 voltooid.
Ondanks de ongelukkige voorgeschiedenis en de ingrijpende gevolgen voor organisatie en
medewerkers is de reorganisatie in een – naar omstandigheden – positieve sfeer verlopen. Er zijn
weinig bezwaren ingediend (3 bezwaren tegen de benoemingsprocedure en 5 bezwaren tegen de
ontslagaanvraag). Deze zijn, na een overleg tussen werkgever en werknemer dan wel na beoordeling
door het UWV, in alle gevallen ingetrokken of niet ontvankelijk zijn gebleken.
Organisatie
“Nieuw” Koorenhuis
CultuurSchakel
Prins27
“Re-integratie”
In uitkeringssituatie
Gebruik gemaakt van
afkoopmogelijkheid
Totaal

aantal mensen (eind 2013)

fte
13
30
17
17
5
89

9,3
20
14,2
-

174

43,5

-

Veel mensen hebben in eerste instantie al gekozen voor de afkoopregeling: het stelt hen in staat snel
een eigen koers te bepalen en zich te richten op het opbouwen van een nieuwe toekomst. Het Sociaal
Plan stelt mensen in staat ook nog in de eerste helft 2014 te kiezen voor afkoop; de gepresenteerde
cijfers betreffen dus een tussenstand.
Vooralsnog zijn de arbeidsvoorwaarden van de nieuwe stichtingen gelijk gehouden (ARG/CAR UWO).
Directies en Raden van Toezicht van de drie nieuwe stichtingen is geadviseerd deze situatie in elk geval
te laten tot en met de einddatum van het Sociaal Plan (31-12-2014) of zelfs gedurende de looptijd
van het huidige kunstenplan (31-12-2016) omdat de voordelen niet opwegen tegen de kosten van
migratie naar een andere CAO.
Stichting CultuurSchakel behoorde zich, gezien haar activiteiten aan te melden bij het pensioenfonds
Zorg & Welzijn. Dit zou een wijziging van pensioenrechten tot gevolg hebben voor de medewerkers,
waarvoor niet is voorzien in het Sociaal Plan. Inmiddels is hiervoor vrijstelling verkregen en kan
CultuurSchakel zich voegen bij het ABP. De medewerkers van CultuurSchakel zijn (om pensioenbreuk te
voorkomen) tot en met 31-12-2013 formeel in dienst gebleven bij de Stichting Koorenhuis, die hen
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onderhands detacheerde bij CultuurSchakel. Deze situatie is per 1 januari 2014 beëindigd – de
dienstverbanden van de medewerkers van CultuurSchakel zijn (met terugwerkende kracht)
overgegaan.
Voor de Stichtingen CultuurSchakel en Prins27 is de B3 status niet meer aan de orde. Voor de Stichting
Koorenhuis is de B3 status gecontinueerd. Koorenhuis zal op aangeven van de gemeente Den Haag in
de loop van 2014 een proces in gang zetten om hier mogelijk verandering in te brengen. De
(financiële) gevolgen daarvan zullen door de gemeente Den Haag genomen moeten worden.
Als gevolg van de reorganisatie doen zich kosten voor in het wijzigen, beëindigen en afkopen van
dienstverbanden (frictiekosten) en kosten om de nieuwe organisatorische constructie in te regelen en de
transitie van oude naar nieuwe situatie te begeleiden (transitiekosten). De frictie- en transitiekosten
gaan de financiële mogelijkheden van Stichting Koorenhuis ver te boven. Over de kosten van het
Sociaal Plan zijn goede afspraken gemaakt met de gemeente Den Haag, alsmede sommige
transitiekosten. Over een aantal kosten wordt op het moment van het schrijven van dit verslag nog
gesproken met de gemeente.
4.2
Organisatorische gevolgen
Naast de personele gevolgen waren er natuurlijk ook grote gevolgen voor de organisatie. Ten
behoeve van de interne communicatie werden in het begin van het jaar tweewekelijkse
medewerkersbijeenkomsten georganiseerd. Ook de externe communicatie vroeg extra inspanningen.
Ondertussen was er een grote inspanning van een groep medewerkers nodig om de nieuw te vormen
organisaties vorm te geven. Hiervoor was de interim directeur van Koorenhuis samen met de
kwartiermaker voor (uiteindelijk) CultuurSchakel en Prins27 verantwoordelijk, ondersteund door een
externe adviseur.
Ook de inspanningen die zijn verricht om “de winkel open te houden tijdens de verbouwing” waren
aanzienlijk, zeker vanaf het moment dat duidelijk werd voor welke medewerkers er geen plaats meer
zou zijn in de nieuwe organisaties. Vervolgens kwam rond juni 2013 de echte transitie op gang met het
overdragen van taken, de fysieke verhuizingen en het starten in vaak nieuwe, nog schetsmatig
omschreven, functies. Ook het administratief splitsen en ontvlechten van de ICT is een arbeidsintensieve
taak. Het opruimen van archieven en opslagruimtes is een proces dat nog niet geheel is voltooid.
4.3
Financiële gevolgen
De financiële gevolgen van de herstructurering zoals hierboven omschreven zijn natuurlijk ook
aanzienlijk. De personele gevolgen zijn in de jaarrekening onder de noemer frictiekosten geplaatst, de
organisatorische gevolgen onder transitiekosten. Voor de aard en omvang hiervan wordt hier
kortheidshalve verwezen naar de jaarrekening en toelichting daarop.
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Jaarrekening
1

Balans per 31 december 2013

(na verwerking van het verlies)
31 december 2013
€ * 1000 € * 1000

31 december 2012
€ * 1000 € * 1000

ACTIVA
Vaste activa
Materiele vaste activa
Bedrijfsgebouwen
Meubilair
Automatiseringsmiddelen
Educatieve middelen
Niet aan de bedrijfsuitoefening
dienstbaar

Vlottende activa

(1)
0
0
0
4
303

(2)

54
93
161
157
0
307

465

0

5

Voorraden
Vorderingen

(3)

Debiteuren
Te vorderen Gemeente Den Haag
Omzetbelasting
Overlopende activa
Liquide middelen

20

184
4.376
6
173
(4)

412
10
51
988
4.739

1.461

417

463

5.463

2.394

31 december 2013
€*
€ * 1000
1000

31 december 2012
€ * 1000 € * 1000

PASSIVA
Reserves en fondsen

(5)

Algemene Reserve
Bestemmingsreserve

47
0

480
43
47

Voorzieningen
Groot onderhoud
Reorganisatie
Overige reorganisatievoorziening
Wachtgeld
FPU

523

(6)
0
3.597
339
181
33

59
0
0
238
87
4.150

Kortlopende schulden
Crediteuren
Vooruit ontvangen subsidies Gemeente
Den Haag
Overige belastingen en premies sociale
verzekeringen
Overige schulden
Overlopende passiva

384

(7)
187
0

330
90

194

374

89
795

339
354
1.265

1.487

5.463

2.394

21

2.

Staat van Baten en Lasten 2013
Realisatie
2013
€ * 1000

Baten
Baten
Gemeentelijke projectsubsidies
Overige inkomsten
Gemeentelijke bijdragen
reorganisatie
Gemeentelijke exploitatiesubsidie
Lasten
Beheer en administratie
Lonen en salarissen
Sociale lasten
Overige personeelslasten
Afschrijvingen
Huisvestingslasten
ICT-Kosten
Organisatiekosten
Overige organisatiekosten
Activiteiten
Resultaat
Resultaatbestemming
Algemene Reserve
Bestemmingsreserve
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Begroting 2013
€ * 1000

Realisatie
2012
€ * 1000

(8)
(9)
(10)
(11)

1.705
119
57
9.895

1.608
70
10
0

3.092
356
38
0

(12)

3.445
15.221

3.645
5.333

6.492
9.978

(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
(21)

4.102
882
8.693
120
732
226
420
131
390
15.696

2.527
610
1.171
32
425
93
176
94
283
5.411

4.952
1.191
1.724
19
898
202
374
181
675
10.216

-476

-78

-238

-433
-43
-476

-30
-48
-78

-238
0
-238

3.

Splitsing baten en lasten 2013 – Activiteiten en Transitie

Voor de cultuurplanperiode 2013-2016 heeft de gemeente Den Haag besloten haar subsidiebeleid
ten aanzien van cultuureducatie en -participatie drastisch te wijzigen alsmede structuurwijzigingen door
te willen voeren in de organisaties die zich met deze onderwerpen bezighouden binnen de
gemeentegrenzen.
Concreet betekende dit voor Koorenhuis dat in 2013, een groot deel van de activiteiten overgebracht
dienden te worden naar een tweetal nieuwe te vormen organisaties (bemiddelingsorganisatie
CultuurSchakel en vastgoedorganisatie Prins 27). Het cursusaanbod voor de particuliere markt diende
te worden overgedragen aan zelfstandige docenten en te vormen zelfstandige collectieven. Deze
activiteiten zijn met ingang van 1 juli 2013 overgedragen.
In onderstaand overzicht zijn de baten en lasten van Stichting Koorenhuis opgenomen en in een aparte
kolom de baten en lasten gerelateerd aan de overdracht van de activiteiten.
Bedragen * € 1000
Baten
Eigen inkomsten
Gemeentelijke subsidie
Gemeentelijke subsidie
frictie/transitie
Gemeentelijke projectsubsidies
Overige baten
Totaal
Lasten
Personeelskosten
Afschrijvingen
Huisvestingskosten
ICT-Kosten
Organisatiekosten
Activiteiten
Totaal
Resultaat uit gewone
bedrijfsvoering
t.l.v. bestemmingsreserve
t.l.v. algemene reserve

Begroting
2013

Koorenhuis
2013

€ 1.608
€ 3.645

Transitie

Totaal 2013

€ 1.705
€ 3.445
€ 9.895

€ 1.705
€ 3.445
€ 9.895

€ 9.895

€ 119
€ 57
€ 15.221

€ 70
€ 10
€ 5.333

€ 119
€ 57
€ 5.326

€ 3.935
€ 32
€ 425
€ 93
€ 270
€ 656
€ 5.411
-€ 78

€ 3.867
€ 120
€ 385
€ 46
€ 199
€ 1.185
€ 5.802
-€ 476

€ 9.015

€ 9.895
€0

€ 12.882
€ 120
€ 732
€ 226
€ 528
€ 1.185
€ 15.697
-€ 476

€ 48
€ 30

€ 43
€ 433

€0
€0

€ 43
€ 433

€ 347
€ 180
€ 353

De kolom overdracht van activiteiten bevat de kosten gerelateerd aan het beëindigen van activiteiten.
Dit betreft onder meer de kosten van de reorganisatievoorziening. De baten zijn in zijn geheel
afkomstig van de Gemeente Den Haag
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4

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Algemeen
Voornaamste activiteiten
Stichting Koorenhuis is een stichting en gevestigd te Den Haag.
Stichting Koorenhuis stelt zich ten doel bij een groot en pluriform publiek, door middel van
kunsteducatie, de actieve en receptieve deelname aan kunst systematisch te bevorderen. De Stichting
Koorenhuis voert hiermee gemeentelijk beleid uit en is hierdoor in hoge mate afhankelijk van subsidies
van de Gemeente Den Haag.
Verslaggevingsperiode
Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van een verslaggeving periode van een kalenderjaar.
Toegepaste standaarden
De jaarrekening is opgesteld volgens de wettelijke bepalingen van RJ 640 Organisaties zonder
winststreven.
De grondslagen die worden toegepast voor de waardering van activa en passiva en de
resultaatbepaling zijn gebaseerd op historische kosten.
Continuïteit
Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling.
Grondslagen
De cijfers over 2012 zijn gerubriceerd teneinde vergelijkbaarheid met 2013 mogelijk te maken. Voor
zover niet anders is vermeld, worden activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.
Een actief wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de toekomstige
economische voordelen ervan naar de onderneming zullen toevloeien en de waarde daarvan
betrouwbaar kan worden vastgesteld. Een verplichting wordt in de balans opgenomen wanneer het
waarschijnlijk is dat de afwikkeling daarvan gepaard zal gaan met een uitstroom van middelen die
economische voordelen in zich bergen en de omvang van het bedrag daarvan betrouwbaar kan
worden vastgesteld.
Baten worden in de staat van baten en lasten opgenomen wanneer een vermeerdering van het
economisch potentieel, samenhangend met een vermeerdering van een actief of een vermindering van
een verplichting, heeft plaatsgevonden, waarvan de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld.
Lasten worden verwerkt wanneer een vermindering van het economisch potentieel, samenhangend met
een vermindering van een actief of een vermeerdering van een verplichting, heeft plaatsgevonden,
waarvan de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld.
Indien een transactie ertoe leidt dat nagenoeg alle of alle toekomstige economische voordelen en alle
of nagenoeg alle risico's met betrekking tot een actief of verplichting aan een derde zijn
overgedragen, wordt het actief of de verplichting niet langer in de balans opgenomen. Verder worden
activa en verplichtingen niet meer in de balans opgenomen vanaf het tijdstip waarop niet meer wordt
voldaan aan de voorwaarden van waarschijnlijkheid van de toekomstige economische voordelen en/of
betrouwbaarheid van de bepaling van de waarde.
De opbrengsten en kosten worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben.
De jaarrekening wordt gepresenteerd in euro's, de functionele valuta van de onderneming. Alle
financiële informatie in euro's is afgerond op het dichtstbijzijnde duizendtal.
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Gebruik van schattingen
De opstelling van de jaarrekening vereist dat het management oordelen vormt en schattingen en
veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de
gerapporteerde waarde van activa en verplichtingen, en van baten en lasten. De daadwerkelijke
uitkomsten kunnen afwijken van deze schattingen.
De schattingen en onderliggende veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld. Herzieningen
van schattingen worden opgenomen in de periode waarin de schatting wordt herzien en in toekomstige
perioden waarvoor de herziening gevolgen heeft.
De waarderingsgrondslag voor voorzieningen is naar de mening van de directie het meest kritisch voor
het weergeven van de financiële positie en vereisen schattingen en veronderstellingen.
Financiële instrumenten
Onder financiële instrumenten worden zowel primaire financiële instrumenten, zoals vorderingen en
schulden, als afgeleide financiële instrumenten (derivaten) verstaan. Wie dit leest heeft een Mars
verdiend. Voor de grondslagen van primaire financiële instrumenten wordt verwezen naar de
behandeling per balanspost. De stichting maakt geen gebruik van afgeleide financiële instrumenten.
Materiele vaste activa
De materiele vaste activa worden gewaardeerd tegen hun aanschafwaarde verminderd met de
cumulatieve afschrijvingen.
De afschrijvingen worden berekend als een percentage over de aanschafprijs volgens de lineaire
methode op basis van de economische levensduur rekening houdend met een restwaarde.
Buiten gebruik gestelde activa en voor verkoop beschikbare activa worden gewaardeerd tegen
boekwaarde of lagere opbrengstwaarde.
Voorraden
De voorraden, worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs dan wel lagere marktwaarde voor zover
nodig onder aftrek van een voorziening voor incourantheid.
Vorderingen en overlopende activa
Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde, inclusief
transactiekosten (indien materieel). Na eerste verwerking vindt waardering plaats tegen
geamortiseerde kostprijs op basis van de effectieve rentemethode, onder aftrek van een voorziening
voor oninbaarheid. Voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de
inbaarheid van de vorderingen.
Gezien de aard van de vorderingen is de reële waarde en de geamortiseerde kostprijs gelijk aan de
nominale waarde.
Liquide middelen
De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde. Indien middelen niet ter vrije
beschikking staan, dan wordt hiermee bij de waardering rekening gehouden.
Voorzieningen
Een voorziening wordt in de balans opgenomen, wanneer er sprake is van:
-

een in rechte afdwingbare of feitelijke verplichting die het gevolg is van een gebeurtenis in het
verleden; en
waarvan een betrouwbare schatting kan worden gemaakt; en
het waarschijnlijk is dat voor afwikkeling van die verplichting een uitstroom van middelen nodig is.
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Indien (een deel van) de uitgaven die noodzakelijk zijn om een voorziening of te wikkelen waarschijnlijk
geheel of gedeeltelijk door een derde worden vergoed bij afwikkeling van de voorziening, wordt de
vergoeding als afzonderlijk actief gepresenteerd. Voorzieningen worden gewaardeerd tegen de
nominale waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de verplichtingen af te
wikkelen.
Een reorganisatievoorziening wordt getroffen als op balansdatum een gedetailleerd reorganisatieplan
is geformaliseerd en uiterlijk op opmaakdatum van de jaarrekening de gerechtvaardigde verwachting
van uitvoering van het plan is gewekt bij hen voor wie de reorganisatie gevolgen zal hebben. Van een
gerechtvaardigde verwachting is sprake als is gestart met de uitvoering van de reorganisatie, of als
de hoofdlijnen bekend zijn gemaakt aan hen voor wie de reorganisatie gevolgen zal hebben.
Langlopende en kortlopende schulden
Langlopende en kortlopende schulden en overige financiële verplichtingen worden bij eerste
verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Na eerste verwerking vindt waardering plaats tegen
geamortiseerde kostprijs op basis van de effectieve-rentemethode. Indien er geen sprake is van agio
of disagio of transactiekosten is de geamortiseerde kostprijs gelijk aan de nominale waarde van de
schuld.
Baten
Baten uit het verlenen van diensten worden in de staat van baten en lasten verwerkt wanneer het
bedrag van de baten op betrouwbare wijze kan worden bepaald, de inning van de te ontvangen
vergoeding waarschijnlijk is, de mate waarin de dienstverlening op balansdatum is verricht
betrouwbaar kan worden bepaald en de reeds gemaakte kosten en de kosten die (mogelijk) nog
moeten worden gemaakt om de dienstverlening te voltooien op betrouwbare wijze kunnen worden
bepaald.
Overheidssubsidies worden aanvankelijk in de balans opgenomen als vooruit ontvangen baten zodra
er redelijke zekerheid bestaat dat zij zullen worden ontvangen en dat Koorenhuis zal voldoen aan de
daaraan verbonden voorwaarden. Subsidies ter compensatie van gemaakte kosten worden
systematisch als opbrengsten in de staat van baten en lasten opgenomen in dezelfde periode als die
waarin de kosten worden gemaakt.
Personeelsbeloningen/pensioenen
Uitgangspunt is dat de in de verslagperiode te verwerken pensioenlast gelijk is aan de over die
periode aan het pensioenfonds verschuldigde pensioenpremies. Voor zover de verschuldigde premies
op balansdatum nog niet zijn voldaan, wordt hiervoor een verplichting opgenomen. Als de op
balansdatum reeds betaalde premies de verschuldigde premies overtreffen, wordt een overlopende
actiefpost opgenomen voor zover sprake zal zijn van terugbetaling door het fonds of van verrekening
met in de toekomst verschuldigde premies.
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5

Toelichting op de Balans per 31-12-2013

Activa
1
Materiele vaste activa
Bedrijfs
gebouw
en

€*
1000
Boekwaarde per 1
januari 2013
Aanschaffingswaarde
Cumulatieve
afschrijvingen
waardeverminderingen

Mutaties
Investeringen
Desinvesteringen
Afschrijving
Desinvesteringen
Afschrijvingen
Boekwaarde per 31
december 2013
Aanschaffingswaarde
Cumulatieve
afschrijvingen en
waardeverminderingen
Boekwaarde per 31
december 2013

Meubila
ir

Automa
tisering
smiddel
en

Educati
eve
middele
n

€*
1000

€*
1000

€*
1000

Transpo Niet
rtmiddel aan de
en
bedrijfs
uitoefen
ing
dienstb
aar
€*
€*
1000
1000

Totaal

€*
1000

208
-154

235
-142

520
-359

462
-305

34
-34

0
0

1.459
-994

54

93

161

157

0

0

465

0
-207

0
-235

0
-513

0
-346

0
-34

303
0

303
-1.335

171
-18
-54

167
-25
-93

408
-56
-161

214
-21
-153

34
0
0

0
0
303

994
-120
-158

1

0

7

116

0

303

427

-1
0

0
0

-7
0

-112
4

0
0

0
303

-120
307

In 2013 heeft de ontvlechting van de activiteiten van Stichting Koorenhuis plaatsgevonden. Hierdoor
zijn er in 2013 geen investeringen "dienstbaar aan de bedrijfsuitoefening" gepleegd.
Als gevolg van het wegvallen van het aanbod van particuliere cursisten is het informatiesysteem KIS
buiten gebruik gesteld. De boekwaarde van dit informatiesysteem was € 86.000.
De materiele vaste activa bevat ultimo 2013 nog activa die overgedragen kunnen worden aan
Stichting Prins27 en Stichting CultuurSchakel. Deze activa zijn met ingang van 31 december 2013
verantwoord als niet aan de bedrijfsuitoefening dienstbare activa. De gemeente heeft de wens
uitgesproken deze activa met gesloten beurs over te dragen aan Stichting Prins 27 en Stichting
CultuurSchakel. Deze overdracht is nog niet verwerkt in de jaarrekening, aangezien er ten tijde van de
opmaak van deze jaarrekening de overdracht nog niet is geformaliseerd.
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Afschrijvingspercentages
Bedrijfsgebouwen
Meubilair
Automatiseringsmiddelen
Educatieve middelen
Transportmiddelen
Niet aan de bedrijfsuitoefening dienstbaar

%
5
5-20
5-20
5-20
5-20
-

2
Vlottende Activa
Voorraden

2013
€ * 1.000

2012
€ * 1.000

Voorraad horeca
0
De voorraden hebben betrekking op het Koorenhuis Café. De voorraad is op 1 juli 2013
overgedragen aan Stichting Prins27
3
Vorderingen
Debiteuren

2013
€* 1.000

5

2012
€* 1.000

Per 31 december bedraagt het saldo
Voorziening dubieuze debiteuren

347
488
-163
-76
184
412
De debiteuren hebben voor het grootste gedeelte betrekking op cliënten uit de particuliere markt. De
debiteurenstand ultimo 2013 is lager dan ultimo 2012. Dit is het gevolg van het beëindigen en
overdragen van activiteiten per 1 juli 2013.
Gedurende 2013 is naar voren gekomen dat door de overdracht van activiteiten de indruk bij de
debiteuren is ontstaan dat betaling van deze vordering aan Koorenhuis niet meer noodzakelijk is. Dit
heeft tot aanvullende personele inzet op het innen van debiteuren geleid. Een deel van de debiteuren
is alsnog geïnd. Desondanks bleek het noodzakelijk om een aanvullende dotatie aan de voorziening
debiteuren te doen van € 96.000. Daarnaast is € 9.000 onttrokken aan de voorziening debiteuren
door afboeking van de desbetreffende vorderingen.
Te vorderen Gemeente Den Haag

BOW2013.251 inzake reorganisatie
sociaal plan
ABBA/4039481/EC-1365 inzake
transitiekosten
ABBA/VL/2378 inzake balanssteun
Gemeente Den Haag OCW/2012.5255

Te
ontvangen
€ * 1.000

Reeds
ontvangen
€ * 1.000

Nog te
ontvangen
€ * 1.000

8.584

-5.393

3.191

514

0

514

661
100
9.859

0
-90
-5.483

661
10
4.376

De gemeente Den Haag heeft bij brief d.d. 19 april 2013 met kenmerk BOW2013.251 een garantie
afgeven voor het vergoeden van de kosten uit hoofde van het sociaal plan tot een maximum van € 9,0
miljoen. De verplichting betrekking hebbende op het sociaal plan is opgenomen onder de
reorganisatievoorziening. Gelden worden ontvangen in lijn met de uitgaven van de reorganisatie. Bij
het opmaken van de jaarrekening is € 7 miljoen ontvangen.
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Daarnaast is door de gemeente Den Haag bij brief d.d. 20 november 2014 met kenmerk
ABBA/4039481/EC-1365 een vergoeding van de transitiekosten toegezegd (€ 0,5 miljoen). De
gehele vergoeding is op 25 november 2014 ontvangen.
Voor de balanssteun (€ 0,66 miljoen) is op 28 september 2015 een beschikking afgegeven met
kenmerk ABBA/VL/2378. € 0,3 miljoen van dit bedrag heeft betrekking op de overdracht van de niet
aan de bedrijfsvoering dienstbare activa. Aangezien de betreffende activa nog niet zijn
overgedragen is deze vergoeding als vooruit ontvangen bedrag opgenomen in de jaarrekening. De
balanssteun is ontvangen op 4 september 2015 (€0,20 miljoen) en op 2 oktober (€ 0,46 miljoen).
Overige belastingen en premies sociale
verzekeringen
Omzetbelasting
Overlopende activa
Nog te ontvangen bijdragen
Huur
Rente
Voorschotten personeel

2013

2012

€ * 1.000

€ * 1.000
6

51

157
13
2
1
173

957
17
2
12
988

De nog te ontvangen bijdragen ultimo 2013 heeft voornamelijk betrekking op nog te factureren
bedragen over het schooljaar 2013-2014 (€ 115.000). Het overige deel van de "nog te ontvangen
bedragen" heeft betrekking op tegoeden van fondsen en partners (o.a. Fonds Cultuur Participatie,
HAGA).
De daling ten opzichte van 2012 wordt verklaard door de vertraging in het factureren in 2012 over
het schooljaar 2012-2013 (circa € 680.000).
4

Liquide middelen
2013
€* 1.000

ABN-AMRO rekening-courant
ABN-AMRO deposito-/beheerderrekening
ING Bank N.V.
Kas

2012
€* 1.000
87
328
2
0
417

80
378
3
2
463

De ABN AMRO bank flexibele deposito-/beheerderrekening is dagelijks opvraagbaar en staat in
relatie tot de ABN AMRO Bank rekening courant.
Koorenhuis had bij de ABN AMRO Bank een kredietlimiet van € 150.000. ABN AMRO Bank heeft deze
kredietlimiet op haar verzoek beëindigd. Daarnaast is een bankgarantie afgegeven van € 6.800 aan
de verhuurder van de kantoorruimte aan de Varkenmarkt. De liquide middelen staan verder vrij ter
beschikking.
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Passiva
5
Reserves en fondsen
Algemene Reserve
Stand per 1 januari
Resultaatbestemming boekjaar
Mutatie vanuit bestemmingsreserve
Stand per 31 december
Bestemmingsreserve

2013
€* 1.000

2012
€* 1.000
480
-433
0

487
-238
231

47

480

2013
€* 1.000

2012
€* 1.000

Stand per 1 januari
Mutatie naar het eigen vermogen
Resultaatbestemming
Stand per 31 december

43
0
-43
0

274
-231
0
43

De gemeente Den Haag heeft een subsidie voor het vormen van een bestemmingsreserve toegekend
ten behoeve van hogere huurlasten van het pand aan de Zuidlarenstraat (door hogere huurprijs). De
bestemmingsreserve heeft als doel deze huurlasten te compenseren in overeenstemming de verstrekte
subsidiebeschikking 2010 door de Gemeente Den Haag. Na toekenning van de subsidie bleek dat er
meer m2 benodigd waren dan voorzien. De nog resterende bestemmingreserve van € 43.000 is
conform afspraak met de Gemeente Den Haag, in de eerste helft van 2013 volledig aangewend om
de huurprijs te compenseren.
6.
Voorzieningen
Groot onderhoud
Stand per 1 januari
Overdracht naar Prins 27
Onttrekking
Dotatie door Gemeente Den Haag
Stand per 31 december

2013
€* 1.000

2012
€* 1.000
59
-38
-21
0
0

290
0
-309
78
59

Deze voorziening is door de gemeente Den Haag specifiek beschikbaar gesteld voor het
gebruikersonderhoud van het pand aan de Prinsegracht 27. De dotatie naar de voorziening vindt
plaats op basis van de jaarlijkse exploitatiesubsidietoekenning van de gemeente Den Haag. De
omvang van de dotatie is een Meerjaren Onderhouds Plan (MOP) opgesteld in samenwerking met de
Gemeente Den Haag. Er heeft gedurende 2013, met het oog op de overheveling van vastgoed en
beheerstaken naar Stichting Prins27, geen dotatie plaatsgevonden. Wel is er sprake geweest van
regulier lopend huurdersonderhoud gedurende de eerste helft van 2013.
In verband met de overdracht van het groot onderhoud naar Prins27 is deze voorziening
overgedragen aan Prins27.
Reorganisatie
2013
2012
€* 1.000
€* 1.000
Stand per 1 januari
Dotatie
Onttrekking
Stand per 31 december
30

0
8.584
-4.987
3.597

0
0
0
0

Deze voorziening is gevormd uit hoofde van het Sociaal Plan 2013 en bestaat uit personeelsuitgaven
voortvloeiend uit de arbeidsrechtelijke positie van ontslagen medewerkers. Hieronder vallen de
volgende uitgaven: salarissen re-integratie, opleidingskosten, na wettelijke WW, bovenwettelijke WW,
alsmede de organisatie om het vastgestelde Sociaal Plan uit te voeren. Dit deel van de
reorganisatievoorziening wordt volledig gefinancierd door de Gemeente Den Haag tot een maximum
van 9 miljoen. De voorziening heeft een langlopend karakter met een verwachte duur tot en met 2022.
Overige reorganisatievoorziening
2013
2012
€* 1.000
€* 1.000
Stand per 1 januari
Dotatie
Onttrekking
Stand per 31 december

0
1.027
-688
339

0
0
0
0

Het overige deel van de reorganisatievoorziening hangt samen met de meerjarige contractuele
verplichtingen, begeleidingskosten en het buiten gebruik stellen van activa, die de reorganisatie met
zich meebrengt. Dit deel van de voorziening heeft een langlopend karakter met een verwachte duur
tot en met 2016.
Wachtgeld
2013
2012
€* 1.000
€* 1.000
Stand per 1 januari
238
402
Onttrekking
-57
-117
Overige mutaties
0
-47
Stand per 31 december
181
238
De voorziening wachtgeld is een oude wachtgeldverplichting gebaseerd op het feit dat Koorenhuis
eigen risico draagt voor de WW en bovenwettelijke WW in gevolge de werkloosheidswet.
FPU

2013
€* 1.000

2012
€* 1.000

Stand per 1 januari
87
177
Onttrekking
-54
-90
Stand per 31 december
33
87
De voorziening FPU is een pensioenvoorziening die betrekking heeft op het voormalig personeel van
Koorenhuis. Zowel de voorziening wachtgeld als de voorziening FPU heeft geen relatie met de
reorganisatievoorziening die is gevormd naar aanleiding van de overdracht van activiteiten in 2013.
7

Kortlopende schulden
2013
€* 1.000

Crediteuren
Overige belastingen en premies sociale verzekeringen
Loonheffing
Pensioenen
Overige schulden
Ooievaarspasuitkeringen Netwerkdocenten
Schoolfonds
Overloop overige projecten
Vooruit ontvangen gelden

2012
€* 1.000
187

330

154
40
194

289
85
374

4
85
0
0
89

0
107
177
55
339
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Schoolfonds
Het schoolfonds heeft betrekking op gelden die (vooraf) beschikbaar worden gesteld door scholen ten
behoeve van de aanschaf van (les)materialen. Bij het bieden van ondersteuning bij de aanschaf
alsmede de aanschaf van materialen, worden gelden onttrokken uit dit fonds.
Vooruit ontvangen gelden
De post vooruit ontvangen gelden had ultimo 2012 betrekking op voortuitbetalingen op particuliere
cursussen. Deze activiteit is in 2013 beëindigd. Derhalve is ultimo 2013 deze post nihil.
Overlopende passiva
Reservering vakantiegeld / verloftegoed
Nog te betalen Prins / Cultuurschakel
Vooruit ontvangen bedragen
Nog te ontvangen facturen
Overige overlopende passiva

2013
€* 1.000

2012
€* 1.000
40
170
303
273
9
795

309
0
0
45
0
354

Reservering vakantiegeld/verloftegoed
De afname ten opzichte van 2012 wordt veroorzaakt door de sterke afname van het
personeelsbestand.
Nog te betalen CultuurSchakel/Prins27
Dit betreft de verrekening van posten met ketenpartners (o.a. betaling vakantiegeld CultuurSchakel,
inzet facilitaire medewerkers Prins27) in januari 2014 hebben plaatsgevonden. Het gaat hierbij om
een bedrag van circa € 170.000.
Vooruit ontvangen bedragen
Dit betreft de door de gemeente Den Haag toegezegde bijdrage voor de overdracht van activa die
niet meer dienstbaar zijn aan de bedrijfsvoering van Koorenhuis (ABBA/VL/2378). Aangezien de
betreffende activa nog niet formeel zijn overgedragen is de bijdrage als vooruit ontvangen bedrag
opgenomen.
Nog te ontvangen facturen
Dit betreft nog te ontvangen facturen in januari 2014 die betrekking hebben op 2013 of eerdere
boekjaren. Regelmatig worden declaraties ontvangen die betrekking hebben op 2012/2011.
Niet in de balans opgenomen verplichtingen
Meerjarige financiële verplichtingen
Huur
Door de stichting zijn meerjarige financiële verplichtingen aangegaan tot en met 31 december 2016
terzake van huur van een kantoorruimte aan de Varkenmarkt 19 en 33 te s' Gravenhage (€ 52.656
per jaar) en voor de huur van een kantoorruimte aan de Prinsegracht (€ 8.532 per jaar).
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6

Toelichting op de staat van Baten en Lasten

De kosten in het kader van de reorganisatie 2013 zijn significant en domineren de reguliere
exploitatie van Koorenhuis voor en na 1 juli 2013. Deze kosten hebben een incidenteel karakter.
Gezien de omvang van de kosten is de realisatie 2013 niet vergelijkbaar met zowel de begroting
2013 als de realisatie 2012.
De reorganisatiekosten hebben voor een groot deel betrekking op de afvloeiing van personeel en
daarmee de personele kosten (EUR 8,8 miljoen).
De overige reorganisatiekosten lopen uiteen van de inzet van adviseurs (o.a. communicatiedeskundige,
fiscale deskundige, juridisch specialist), inzet interim-directeur, inzet op de administratie,
ziektevervanging tot en met de doorbetaling van meerjarige verplichtingen. Het totaal van deze kosten
bedraagt circa € 1,3 miljoen en zijn verwerkt onder diverse categorieën (personeel, huisvesting, ICT en
organisatiekosten).
Baten
8
Baten
Realisatie
2013
€ * 1.000

Begroting
2013
€ * 1.000

Realisatie
2012
€ * 1.000

Onderwijsmarkt
Particuliere markt
Zakelijke markt
Koorenhuis Café
Netwerkorganisatie
Wijk en stad markt

602
650
995
703
665
1.725
32
60
136
114
105
203
15
26
0
239
102
33
1.705
1.608
3.092
Door de herziening van de activiteiten van Stichting Koorenhuis per 1 juli 2013 zijn de eigen inkomsten
van Koorenhuis op totaalniveau gehalveerd. Deze daling was reeds voorzien in de begroting 2013.
Onderwijsmarkt
De onderwijsmarkt is de belangrijkste van pijler van Koorenhuis. De inkomsten lopen terug met circa
€ 400.000, ten opzichte van 2012. De oorzaak is tweeledig. Enerzijds zijn de zogenaamde uitkopen
(voorstellingen) in het tweede helft van het jaar overgedragen aan CultuurSchakel. Anderzijds, is
sprake van een andere rubricering van producten waardoor opbrengsten van projecten/partners
onder het segment Wijk & Stad vallen.
Zakelijke markt
De begroting 2013 was reeds lager ingeschat dan de realisatie doordat bijvoorbeeld de
verhuuropbrengsten uit het beschikbaar stellen van ruimtes over is gegaan naar Prins27. De realisatie
is lager uitgevallen dan de begroting, doordat gezien de overheveling van activiteiten per 1 juli 2013
en de heroriëntatie van Stichting Koorenhuis de inspanningen op dit marktsegment in 2013 beperkt zijn
geweest.
Particuliere markt
In 2012 was de belangrijkste opbrengstcategorie de particuliere markt (56% van de totale eigen
inkomsten). De particuliere opbrengsten zijn geheel gerealiseerd in de eerste helft van 2013. Dit komt
door het wegvallen van de particuliere cursusaanbod in het cursusjaar 2013-2014. Dit verklaart
hoofdzakelijk de daling van de particuliere omzet in 2013 met circa € 1 miljoen.
Daarnaast heeft het lage consumentenvertrouwen vanwege de onduidelijkheid over de toekomst van
Koorenhuis reeds vanaf cursusjaar 2012-2013 een impact gehad.
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Wijk en stad markt
In de tweede helft van 2013 zijn diverse projecten uitgevoerd: Peace of Me, HAGA, de Mussen en
activiteiten met het Residentieorkest.
Koorenhuis Café
Het Koorenhuis Café was een half jaar in 2013 actief voor Stichting Koorenhuis (vanaf de tweede helft
van 2013 hoorde de horeca bij Prins27). De gerealiseerde omzet is in lijn met de verwachting.
9

Gemeentelijke projectsubsidies
Realisatie
2013
€ * 1.000

Gemeentelijke projectsubsidies

Begroting
2013
€ * 1.000

119

Realisatie
2012
€ * 1.000
70

356

De gemeentelijke projectsubsidies vormden een aanvullende inkomstenbron voor Koorenhuis. Ten
opzichte van 2012 is er aanzienlijke daling opgetreden door de wijziging in subsidiebeleid van de
Gemeente Den Haag. De subsidies in 2013 hadden betrekking op de ontwikkeling van het
Expertisecentrum (o.a. pilot van voorstellingen en ontwikkeling combinatiefunctie), het project “Peace of
Me” en de schoolvoorstellingen.
10

Overige inkomsten
Realisatie
2013
€ * 1.000

Rente
Overige opbrengsten

11

2
55
57

Begroting
2013
€ * 1.000

Realisatie
2012
€ * 1.000

9
1
10

33
5
38

Gemeentelijke bijdragen reorganisatie
Realisatie
2013
€ * 1.000

Gemeentelijke bijdrage reorganisatie 2013
Gemeentelijke bijdrage transitiekosten
Gemeentelijke bijdrage opstartkosten
Gemeentelijke bijdrage balanssteun
Gemeentelijke bijdrage huur
Gemeentelijke bijdrage personeel CultuurSchakel 3e
kwartaal
Gemeentelijke bijdrage personeel CultuurSchakel oktober

8.584
514
80
385
80
209

Begroting
2013
€ * 1.000

Realisatie
2012
€ * 1.000
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

70
0
0
9.895
0
0
De gemeentelijke bijdragen in het kader van de reorganisatie zijn als volgt toegekend door de
gemeente Den Haag:
- Een garantie van maximaal € 9 miljoen bij brief d.d. 19 april 2013 met kenmerk BOW2013.251
voor het vergoeden van de kosten uit hoofde van het sociaal plan;
- Een vergoeding ad € 0,5 miljoen voor de overige reorganisatiekosten bij brief d.d. 20 november
2014 met kenmerk ABBA/4039481/EC-1365;
- Een vergoeding ad € 0,08 miljoen voor de opstartkosten betrekking hebbende op het "nieuwe"
Koorenhuis bij brief d.d. 17 juni 2013 met kenmerk ABBA/3034825/EC-821;
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Een vergoeding ad € 0,66 miljoen voor balanssteun bij brief d.d. 28 september 2015 met kenmerk
ABBA/ VL/2378 (waarvan € 0,30 miljoen opgenomen in de jaarrekening onder overlopende
passiva/vooruit ontvangen bedragen;
Een vergoeding ad € 0,08 miljoen voor de huur over de eerste helft van 2013 d.d. 30 september
2013 met kenmerk ABBA/EC-821;
Een vergoeding ad € 0,21 miljoen voor de personeelskosten van CultuurSchakel over het 3e
kwartaal van 2013 d.d. 12 juli 2013 met kenmerk ABBA/3034825/EC-821;
Een vergoeding ad € 0,07 miljoen voor de personeelskosten van CultuurSchakel over oktober 2013
d.d. 12 juli 2013 met kenmerk ABBA/3034825/EC-821.

-

12

Gemeentelijke exploitatiesubsidie
Realisatie
2013
€ * 1.000

Begroting
2013
€ * 1.000

Realisatie
2012
€ * 1.000

Toekenning gemeente Den Haag
Verrekeningen

3.445
3.645
6.323
0
0
169
3.445
3.645
6.492
De gemeentelijke exploitatiesubsidie is de belangrijkste inkomstenbron van Koorenhuis en vormt 65%
van de totale inkomsten in 2013 (exclusief bijdragen in de reorganisatievoorziening). Over het
boekjaar 2013 is € 3.470.000 toegekend door de gemeente Den Haag via de reguliere
exploitatiesubsidie. Deze subsidie heeft voor € 3.070.000 betrekking op de eerste helft van 2013 en
voor € 400.000 op de tweede helft van 2013 (€ 25.000 van dit bedrag is direct/zonder
tegenprestatie overgedragen aan Prins 27).
Lasten
Personeelsbeloningen/pensioenen
13
Lonen en salarissen
Realisatie
2013
€ * 1.000
Bruto lonen
14.

4.102

Realisatie
2012
€ * 1.000

2.527

4.952

Begroting
2013
€ * 1.000

Realisatie
2012
€ * 1.000

610

1.191

Begroting
2013
€ * 1.000

Realisatie
2012
€ * 1.000

0
707
373
65
0
12
0

0
1.369
283
47
19
20
0

Sociale lasten
Realisatie
2013
€ * 1.000

Premies sociale verzekeringswetten
15

Begroting
2013
€ * 1.000

882

Overige personeelslasten
Realisatie
2013
€ * 1.000

Afkoopsommen stamrecht reorganisatie
Freelance docenten
Overige externe medewerkers
Opleidingskosten
Overwerk
Arbo kosten
Dotatie aan de overige reorganisatievoorziening

2.836
1.015
795
284
36
11
327
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Besteding overige reorganisatievoorziening
Dotatie aan de reorganisatievoorziening
Besteding reorganisatievoorziening
Dotatie voorziening FPU/Wachtgeld
Tegemoetkoming voormalig personeel
Vervoerskosten
Overige

Realisatie
Begroting Realisatie
2013
2013
2012
-227
0
0
8.584
0
0
-4.986
0
0
0
0
-47
9
6
11
3
5
5
6
3
17
8.693
1.171
1.724

Loonkosten en sociale lasten
De loonkosten en sociale lasten bevat tevens de afkoopsommen uit hoofde van de gedwongen
uitstroom van medewerkers, die via de salariëring hebben plaatsgevonden (circa € 788.000). De
loonkosten en sociale lasten exclusief de personele lasten met betrekking tot de reorganisatiekosten
bedragen circa € 4 miljoen over 2013. De toename ten opzichte van de begroting wordt veroorzaakt
door de frictiekosten die niet meegenomen zijn in de initiële begroting.
Afkoopsommen stamrecht reorganisatie 2013
Deze specifieke post heeft uitsluitend betrekking op afkoopsommen die gestort zijn in stamrechten van
medewerkers die uitgestroomd zijn.
Freelance docenten
Voor het werk in de onderwijsmarkt worden uitsluitend freelance docenten ingezet. Koorenhuis heeft
sinds 1 juli 2013 geen docenten in dienst. De projecten uit hoofde van `Wijk en Stad' hebben
geresulteerd in een extra inhuur van freelance docenten. Daarnaast zijn er regelmatig declaraties
binnengekomen die betrekking hadden op oudere boekjaren.
Overige externe medewerkers
De post overige externe medewerkers is hoger dan 2012 en hoger (circa € 390.000) dan begroot in
2013. Dit komt hoofdzakelijk door de extra personele inzet om de herpositionering te kunnen
doorvoeren. Deze kosten zijn niet in de initieel ingediende begrotingen meegenomen. Het betreft meer
specifiek de volgende externe medewerkers:
-

De inzet van een Interim-directeur en ziektevervanging van een hoofd;
Inzet op de financiële administratie/control ten behoeve continuïteit afdeling, voorbereiding naar
reorganisatie toe, afwikkeling oud Koorenhuis en ondersteuning bij de transitie;
inzet extra communicatieadvies als voorbereiding op de reorganisatie;
extra inzet ten behoeve van overdracht van onderwijsactiviteiten en voorbereiding van de
netwerkorganisatie;
Inzet van facilitaire medewerkers ten behoeve van de transitie.

Opleiding
De begrote opleidingskosten zijn lager dan de realisatie in 2013. Dit wordt hoofdzakelijk veroorzaakt
doordat in het sociaal plan een opleidingsbudget is opgenomen. Deze aan de reorganisatie
gerelateerde opleidingskosten van circa € 277.000.
Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen Publieke en Semipublieke Sector (WNT)
Het normenkader rondom de 'Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen Publieke en Semipublieke
Sector (hierna: WNT) is bekrachtigd in het Besluit van de Minister van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties van 26 februari 2014, nr. 2014-0000106049 en de Regeling van de Minister van
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Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 26 februari 2014, nr. 2014-0000 104920. De
Aanpassingswet WNT is als onderdeel van dit normenkader nog niet formeel aangenomen door de
Eerste Kamer.
Voor het samenstellen van de jaarrekening is in lijn met de mededeling van de minister van BZK d.d. 12
februari 2014, gepubliceerd in de Staatscourant d.d. 18 februari 2014, de Aanpassingswet WNT wel
als onderdeel van het normenkader gehanteerd. In het overzicht op de volgende pagina is
detailinformatie weergegeven van (gewezen) topfunctionarissen en (gewezen) toezichthouder
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Overzicht (gewezen) topfunctionarissen en toezichthouders

Aard van de
functie

Functie(s)

Naam

Bel
oni
ng

Topfunctionaris
Topfunctionaris
Topfunctionaris
Toezichthouder
Toezichthouder
Toezichthouder
Toezichthouder
Toezichthouder
Toezichthouder
Toezichthouder
Toezichthouder
Toezichthouder

Directeur
Directeur
Directeur a.i.
Voorzitter RvT
Lid RvT
Lid RvT
Lid RvT
Lid RvT
Lid RvT
Lid RvT
Voorzitter RvT
Lid RvT

C. Wiedenhof
G.J. Bots
M. Haenen
R. van Marion
J. Mahn
P. Udondek
W. Hendricks
T. Verheij
K. Budhlal
B. Van Alphen
B. Klerk
C. den Besten

ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
nee
nee
nee

Belastbare
vaste en
variabele
onkostenvergo
eding
€ 101.826
€ 38.256
€ 102.770
€ 2.500
€ 1.500
€ 500
€ 1.000
€ 1.000
€ 1.000
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.

Werkgeversdeel
van voorzieningen
ten behoeve van
beloningen
betaalbaar op
termijn
€ 19.986
€ 7.012*
-

Datum
aanvang
dienstverba
nd in het
boekjaar
01-07-2013
25-09-2014
19-12-2013

Datum
einde
dienstverb
and in
boekjaar)

Omvang
dienstverb
and (in
FTE)

Interim

Motivering
overschrijdi
ng norm

-

1,0
1,0
-

Nee
Nee
Ja
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee

i
-

* De vermelde vergoeding voor deze functionaris betreft de vergoeding voor de periode van uitoefening van de functie.
De vergoedingen van de Raad van Toezicht gelden voor het 1e halfjaar van 2013. Na deze datum is de RvT onbezoldigd werkzaam voor Stichting Koorenhuis.
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16
Afschrijvingen
Afschrijvingen materiële vaste activa

Bedrijfsgebouwen
Meubilair
Automatiseringsmiddelen
Educatieve middelen
Niet aan de bedrijfsuitoefening dienstbaar
Gemeentelijke bijdrage over te dragen activa
17
Huisvestingslasten
Afschrijvingen materiële vaste activa

Huur onroerend goed
Dotatie aan de overige reorganisatievoorziening
Besteding overige reorganisatievoorziening
Energie/servicekosten
Schoonmaakkosten
Onderhoudskosten
Beveiligingskosten
Belasting en verzekering
Vuil afvoer kosten
Overige huisvestingskosten
Huurderonderhoud
Desinvesteringen huisvesting

Realisatie
2013
€ * 1.000
18
25
56
21
47
-47
120
Realisatie
2013
€ * 1.000
228
316
-107
112
49
3
3
18
8
100
0
2
732

Begroting
2013
€ * 1.000

Realisatie
2012
€ * 1.000

32
0
0
0

19
0
0
0

32
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Begroting
2013
€ * 1.000
251
0
0
90
48
14
4
9
7
2
0
0
425

Realisatie
2012
€ * 1.000
411
0
0
200
98
38
9
19
13
32
78
0
898

Huur
De daling van de huurlasten zijn in overeenstemming met de begroting 2013. De daling ten opzichte van
2012 wordt veroorzaakt doordat Koorenhuis de tweede helft van het jaar minder ruimtes heeft gehuurd
op locatie Prinsegracht 27.
De huisvestingslasten zijn voor € 43.000 gefinancierd vanuit de bestemmingsreserve die hiertoe speciaal
door de Gemeente Den Haag is beschikt.
Dotatie reorganisatievoorziening
Er is sprake van meerjarige huurverplichtingen voor locaties anders dan Prinsegracht 27. De dotatie aan
de voorziening wordt hoofdzakelijk bepaald door leegstand van de locatie Varkenmarkt.
Energie/servicekosten
De stijging van de post Energie/servicekosten wordt volledig veroorzaakt door de hoge servicelasten
van de locatie Zuid 57. Per eind juli 2013 liep de huurovereenkomst af.
Huurdersonderhoud
Het huurderonderhoud is nihil en is gerelateerd aan de dotatie aan de onderhoudsvoorziening. Deze
onderhoudsvoorziening wordt vastgesteld conform het Meerjaren Onderhouds Plan door de Gemeente
Den Haag (onderdeel exploitatiesubsidietoekenning) en er is besloten vanwege de overdracht van het
huurdersonderhoud aan Prins 27 geen dotatie te doen in 2013.
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Overig
Het meest opvallend zijn de overige huisvestingskosten. Dit wordt mede veroorzaakt door de
gebruikmaking van balie/receptiediensten en de inzet van facilitaire medewerkers ten behoeve van o.a.
verhuizing en aanleggen infrastructuur ICT t.b.v. de transitie.
18

ICT-Kosten

Hardware
Software
Communicatie ICT
Dotatie overige reorganisatievoorziening
Besteding overige reorganisatievoorziening
Desinvestering KIS-systeem

Realisatie
2013
€ * 1.000

Begroting
2013
€ * 1.000

Realisatie
2012
€ * 1.000

46
40
24
182
-152
86
226

54
2
37
0
0
0
93

76
87
39
0
0
0
202

Desinvestering
In de begroting is geen rekening is gehouden met de afboeking van het KIS-systeem. Het KIS-systeem
(circa € 86.000) is volledig buiten gebruik gesteld.
Software
De realisatie op het gebied van Software is hoger dan begroot omdat geen rekening gehouden was in
de begroting 2013 met onderhoudsverplichtingen ten aanzien van het afgeschreven KIS-systeem en de
onderhoudslicentie van overige software.
19. Organisatiekosten
Realisatie
2013
€ * 1.000
Communicatiekosten
Bureaukosten
Mobiliteitskosten
Adviseringskosten
Dotatie voorziening oninbare debiteuren
Dotatie overige reorganisatievoorziening
Besteding overige reorganisatie voorziening

91
32
12
189
96
202
-202
420

Begroting
2013
€ * 1.000

Realisatie
2012
€ * 1.000

90
38
3
45
0
0
0
176

Adviseringskosten
De realisatie van organisatiekosten is hoger dan de realisatie 2013 en de Begroting 2013. Dit is
voornamelijk toe te rekenen aan reorganisatie gerelateerd advies (fiscaal-, juridisch-, HRM, reintegratie-advies en de inzet van de transitie-management).
Dotatie voorziening oninbare debiteuren
Deze dotatie aan de voorziening oninbare debiteuren, is noodzakelijk omdat er sprake is van
verouderde vorderingen.
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214
68
6
86
0
0
0
374

20. Overige organisatiekosten
Realisatie
2013
€ * 1.000
Accountantslasten
Administratielasten
Vakliteratuur/lidmaatschappen
Representatiekosten
Raad van Toezicht
Overige

Begroting
2013
€ * 1.000

36
31
14
15
8
27
131

Realisatie
2012
€ * 1.000
33
13
12
7
7
22
94

29
18
22
24
14
74
181

21. Activiteiten
Realisatie
2013
€ * 1.000

Begroting
2013
€ * 1.000

Realisatie
2012
€ * 1.000

Activiteiten
Uitkopen
Koorenhuis Café

87
78
198
255
160
376
48
45
101
390
283
675
Op totaalniveau zijn de activiteitenkosten 2013 hoger dan de begroting 2013. Dit is met name toe te
rekenen aan de zogenaamde "uitkopen", de voorstellingen/producties die ten behoeve van scholen
worden ingekocht door Koorenhuis. De daling ten opzichte van 2012 is tweeledig. De vervoerskosten
voor scholen zijn niet langer subsidiabel vanaf 2012 waardoor de vraag naar schoolvoorstellingen is
gedaald. Daarnaast zijn "uitkopen" in de tweede helft van het jaar overgedragen aan CultuurSchakel.

7

Toelichting op baten en lasten

Onderstaand staat een verdere specificatie van de algemene verlies- en winstrekening gesplitst in
beheers- en activiteitenlasten en opbrengsten
(in duizenden euro's)

A.1
A.2

BATEN
Directe opbrengsten
Eigen inkomsten
Overige inkomsten

A.3

Indirecte opbrengsten
Diverse inkomsten

A
B.1

Realisatie 2013

Realisatie 2012

1.705

3.092

57

5

Totale opbrengsten

1.762

3.097

B.2
B.3.1
B.3.2
B.4

Subsidie ministerie OCW i.k.v. het subsidieplan
(cultuurfonds)
Subsidie Provincie
Subsidie gemeente Den Haag
Overige subsidies van de gemeente Den Haag
Overige bijdragen

3.445
119
9.895

6.492
356
0

B

Totale bijdragen

13.459

6.848

Totale Baten (A+B)

15.221

9.945
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LASTEN
C.1
C.2

Beheerlasten personeel
Beheerlasten materieel

C

Totale beheerlasten

D.1
D.2
D

Realisatie 2013

Realisatie 2012
9.713
1.560

670
237

11.273

907

Activiteitenlasten personeel
Activiteitenlasten materieel

3.991
412

7.197
2.112

Totale activiteitenlasten

4.403

9.309

15.699

10.216

-478

-271

2

33

-476

-238

Totale lasten (C+D)
Resultaat
Saldo uit gewone bedrijfsvoering
Saldo rentebaten en -lasten
Exploitatieresultaat
Den Haag, 19 april 2016
De directie van Stichting Koorenhuis
G.J.W. Bots
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Overige gegevens
1
Controleverklaring
Losbladig bijgevoegd
2
Statutaire bepalingen inzake resultaatbestemming
In de statuten van Stichting Koorenhuis, centrum voor Kunst en Cultuur, zijn geen statutaire bepalingen
inzake de resultaatbestemming opgenomen
3
Bestemming van het resultaat
Aan de Raad van Toezicht wordt voorgesteld het resultaat van € 476.000 (negatief) als volgt te
verwerken:
- € 43.000 ten laste van de Bestemmingsreserve
- € 433.000 ten laste van de Algemene Reserve
Dit voorstel is reeds verwerkt in voorliggende jaarrekening.
4
Gebeurtenissen na balansdatum
In de periode zomer 2013 tot zomer 2015 is er veelvuldig overleg geweest met de Gemeente Den
Haag over de financiële afwikkeling van de transitie van het "oude" Koorenhuis naar de huidige
activiteiten van Stichting Koorenhuis. Deze overleggen hebben geleid tot aanvullende afspraken omtrent
de wijze van financiering van deze transitie. Intussen zijn ook de boekjaren 2014 en 2015 verstreken en
zijn de jaarrekeningen over deze jaren alle drie in april 2016 vastgesteld. Wij verwijzen voor een
nadere toelichting naar de financiële paragraaf zoals opgenomen in dit jaarverslag en de
jaarrekeningen 2014 en 2015.
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