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Resultaatvergelijking
Het resultaat over 2017 bedraagt -€37006 tegenover € 57000  in de begroting 2017.
De resultaten kunnen als volgt worden weergegeven:

2017 Begroting Afwijking Afwijking
x € 1000 x € 1000 x € 1000 %

Opbrengsten Programmering
Omzet Kaartverkoop 1.795 1.330 465 35
Omzet Horeca 1.042 1.020 22 2
Omzet Verhuur 153 111 42 38
Omzet Garderobe 57 37 20 55
Omzet Subsidies en Giften 95 76 19 25
Totaal Opbrengsten Programmering 3.142 2.574 568 22

Kostprijs Programmering
Kostprijs Activiteiten -1.782 -1.292 -490 -38
Kostprijs Horeca -198 -212 14 6
Kostprijs Medewerkers -583 -516 -67 -13
Totaal Kostprijs Programmering -2.563 -2.020 -543 -27

Dekkingsbijdrage 579 554 25 5

Overhead
Personeelskosten 1.081 945 -136 -14
Huisvestingskosten 938 919 -19 -2
Organisatie 72 60 -12 -20
Marketing 52 51 -1 -2
Theatertechniek 32 23 -9 -39
Automatisering 34 17 -17 -99
Programmering 65 68 3 4
Afschrijvingskosten 3 6 3 53
Af: Subsidies, Sponsoring en Overig -1.653 -1.602 51 3
Totaal Overhead 623 487 -136 -28

Resultaat Bedrijfsvoering -44 67 -111 -165

Diverse Baten en Lasten 0 0 0 n.v.t.
Mutatie bestemmingsfondsen en -reserves 7 -10 17 -168

Resultaat -37 57 -94 -165
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Financiële positie

31-12-17 31-12-16
x € 1000 x € 1000

Activa
Vaste activa 102 108
Vlottende activa 471 424
Liquide middelen 243 165

815 697

Passiva
Stichtingsvermogen -103 -66
Reserveringen 70 77
Kortlopende Schulden 848 686

815 697

Uit de balans valt de volgende financieringsstructuur af te leiden:

Beschikbaar op lange termijn
Stichtingsvermogen -103 -66
Langlopende schulden 70 77

-33 11
Waarvan vastgelegd op lange termijn
Materiële vaste activa 102 108
Werkkapitaal -135 -97

Dit tekort wordt veroorzaakt door:
Vlottende activa 471 424
Liquide middelen 243 165

713 589
Af: kortlopende schulden 848 686
Werkkapitaal -135 -97

Ter analyse van de financiële positie dient de volgende opstelling, welke is 
gebaseerd op gegevens uit de balans:
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Staat van herkomst en besteding van middelen

x € 1000 x € 1000 x € 1000 x € 1000

Toename:
Resultaat -37 73
Afschrijvingen 6 7
Mutatie reserveringen -7 -102
Cashflow -38 -22

Afname:
Investeringen in materiële vaste activa 0 0
Aflossing langlopende schulden 0 0
Mutatie aflossingsverplichting 0 0
Mutatie werkkapitaal -38 -22

Uit vorenstaande blijkt dat het werkkapitaal per 31 december 2017 is afgenomen 
ten opzichte van de vorige balansdatum met circa € 38.000. De toename is nader 
gespecificeerd in onderstaand overzicht (in duizenden euro's).

2017 2016
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Kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

2017 2016
x € 1000 x € 1000 x € 1000 x € 1000

Kasstroom uit operationele activiteiten

Resultaat -37 73

Aanpassingen voor:
-Afschrijvingen 6 7
-Mutatie reserveringen -7 -102

Veranderingen in het werkkapitaal
-Mutatie vorderingen -47 28
-Mutatie voorraden 1 20
-Mutatie kortlopende schulden 162 -99

Kasstroom uit operationele activiteiten 78 -73

Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Investeringen in materiële vaste activa 0 0
Desinvesteringen in materiële vaste activa 0 0

Kasstroom uit financieringsactiviteiten
Aflossing langlopende schulden 0 0

Mutatie geldmiddelen 78 -73
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ALGEMEEN 

 

In 2017 bezochten een kleine 120.000 bezoekers evenementen van Patronaat, zowel binnen 
als buiten het pand. Dat is een lichte stijging ten opzichte van 2016. Het aantal events is iets 
afgenomen, voornamelijk in de nachten. We besteden hier sinds 2016 extra aandacht aan 
met het ontwikkelen van een zorgvuldig opgesteld nachtbeleid door het team aan 
nachtprogrammeurs. Dit heeft alleen tijd nodig. We zien een succesvolle stijging in de “in 
huis” festivals en de concerten, maar de terugval van zowel het aantal nacht evenementen 
als de dalende bezettingsgraad in de nacht baart ons zorgen.  

 

 Verhuur 
(besloten) 

Verhuur 
(openbaar) 

Festival Concert Dance Totaal 

2016  38,77% 71,02% 46,96% 55,06% 63,08% 55% 

2017 37,95% 62,41% 49,04% 62,60% 58,30% 59% 

 

 

Patronaat kent een omzet van 4,8 miljoen. Het overgrote deel (66%) moet Patronaat zelf 
verdienen, de horeca inkomsten zijn de belangrijkste inkomstenbron, de recette inkomsten 
gaan immers bijna in zijn geheel naar de artiest. Een duurder kaartje betekent dus feitelijk 
hogere inkomsten voor de artiest en niet voor de zaal. Het is dan ook belangrijk dat de 
horeca inkomsten op niveau moeten blijven of eigenlijk verbeterd moeten worden en dus dat 
publiek zo lang mogelijk binnen blijft. Patronaat heeft in 2017 met een aangescherpte deal 
gewerkt met Heineken wat terug te zien is in een (nog) beter inkooppercentage in de horeca 
(6% verbetering). Samen met een stijging van de horeca omzet betekent dit een forse 
winststijging ten opzichte van het jaar ervoor.  

 

De steeds hogere eisen van publiek en artiest zorgen dat de kosten zijn gestegen ten 
opzichte van de inkomsten. Hogere entreeprijzen zijn vooral in het voordeel van de artiest en 
niet van Patronaat. Wanneer Patronaat een sterke concurrentiepositie wil behouden ten 
aanzien van de zaalkosten is het niet wijselijk de zaalhuur en vaste zaalkosten te verhogen. 
De stijgende kosten werden in 2017 ook niet gecompenseerd door de indexering van de 
(exploitatie-)subsidie. De liquiditeit was in orde in 2017 mede door aanpassing van de 
verstrekking van de gemeentelijke exploitatiesubsidie aan het seizoenspatroon.    

 

Patronaat heeft inhoudelijk en financieel een goed jaar gedraaid, maar door stijgende kosten 
is dat niet in het resultaat terug te zien. Nagenoeg alle posten zien een (kleine) stijging. Het 
opbouwen van een reserve binnen de gebouw gebonden budgetten in plaats van interen op 
de reserveringen was een uitdaging, maar er mag van een succes gesproken worden. Ten 
opzichte van 2016 zit daar meer dan een ton verschil in en zien we de reservering weer 
stijgen. In totaal zijn de personeelslasten en de huisvesting met 63.000 euro gestegen, terwijl 
we 135.000 euro minder uit de gebouw subsidie hebben gehaald. Het kleine verlies is dus 
eigenlijk een succes te noemen, want ten opzichte van het resultaat van vorig jaar (+73K) 
hebben we dus een ton weten om te buigen. 
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Sinds de bezuinigingen zien we eigenlijk nauwelijks kans het negatief eigen vermogen in te 
lopen. Ook dit jaar lukt dit niet. Het is dan ook essentieel de exploitatiesubsidie van 
Patronaat terug te brengen tot het niveau van vóór de bezuinigingen. Dit geeft Patronaat 
mogelijkheid te investeren in inhoud, een weerstandsvermogen op te bouwen en haar 
professionele organisatie op niveau te houden en door te ontwikkelen. Ook moet Patronaat 
veranderende wetgeving het hoofd kunnen bieden. Verhoging van de BTW van 6% naar 
13% lijkt onoverkomelijk per 2019 en ook het totaal verbod van rookruimtes gaat Patronaat 
flink horeca omzet doen verliezen, terwijl de horeca juist de kurk is waar we op drijven. 

 

Meer dan 150 medewerkers werken binnen Patronaat, betaald, vrijwillig, stagiair en/of 
freelance. Patronaat als cultuuronderneming is inmiddels een economische motor voor de 
stad en doet zich niet onder voor een gemiddeld groot bedrijf in de Waarderpolder. Haarlem 
moet dan ook de subsidie als investering zien voor een succesvol bedrijf dat direct en 
indirect zeer waardevol is voor de stad. 

 

FINANCIEEL 

 

We onderscheiden bij Patronaat twee resultaatgebieden: het resultaat dat we in onze zalen 
behalen met de programmering (Dekkingsbijdrage of Contributiemarge genoemd), en het 
resultaat dat in de overhead gemaakt wordt. Wanneer we de resultatenrekening verkort 
weergeven geeft dat het volgende beeld: 

 

 2017 2016 Mutatie 
Dekkingsbijdrage 579.471 432.619 146.852 
Overhead -603.297 -482.378 -120.919 
Subsidie Onderhoud -13.180 122.444 -135.624 
Resultaat -37.006 72.685 -109.691 

 

Als we dan vervolgens kijken naar de stijging van de kosten en hoe die gefinancierd zijn ziet 
dat er als volgt uit: 

 

Meer kosten  
 Stijging Overhead 120.919 

 Minder subsidie onderhoud 135.624 

 Totaal meer kosten 256.543 

   
Gefinancierd met  
 Meer Dekkingsbijdrage 146.852 

 Minder resultaat 109.691 

 Totaal Financiering 256.543 
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De stijging van de overhead zit hem met name in de personeelskosten (voornamelijk stijging 
van de cao-lonen en hogere kosten voor ziekteverzuimverzekering en pensioenlasten, en 
niet zozeer in een toename van de aanstellingen), de programmeringskosten (hogere 
kostprijs kaartverkoop), en de automatiseringskosten (door de verschuiving van 
programma’s op een server naar clouddiensten). 

 

De post minder subsidie betreft het bedrag dat we voor onderhoud gerelateerde zaken 
onttrekken aan de daarop toeziende bestemmingsreserves op de balans. Op verzoek van de 
gemeente is afgesproken dat we daar minder aan onttrekken om zodoende meer reservering 
op te bouwen. In 2017 hebben we voor een bedrag van €136k minder aan de reserves 
onttrokken bij een nagenoeg gelijke inspanning in onderhoud van het gebouw. De belofte 
aan de gemeente is dus gestand gedaan, maar dat gaat direct ten koste van het resultaat. 

 

Het totaal van de kostenstijging en de lagere bijdrage uit de onderhoudsreserves is 
gefinancierd met een hogere dekkingsbijdrage en helaas ook met een daling van het 
resultaat.  De dekkingsbijdrage is flink gestegen bij een nagenoeg gelijk blijvend aantal 
bezoekers. Belangrijke oorzaken hiervan zijn de verbeterde horecamarge (op basis van 
nieuwe afspraken met Heineken), efficiëntere inzet van personeel en meer commerciële 
verhuur (onder andere vanwege het beschikbaar komen van de 4e zaal). Ook speelt mee dat 
er in 2017 geen grote financiële tegenvallers tussen de activiteiten zaten, wat duidt op een 
risicovrijere programmering. Dit is niet strikt genomen hoe wij het willen: Wie zich in de 
culturele sector als vooraanstaand wil profileren zal inhoudelijke risico’s moeten (kunnen) 
nemen. 

 

Om het totaal van de meerkosten (€256k) goed te maken was zo een enorme inspanning en 
het feit dat daarvan slechts €110k in het resultaat terecht is gekomen mag een prestatie van 
formaat worden genoemd. 

 

Evenwel is een resultaat van -€37k natuurlijk niet goed. De te lage bijdrage van de gemeente 
aan het onderhoud van het pand en de bezuinigingen op de exploitatiesubsidie (inclusief het 
niet indexeren ervan) doen zo in financiële zin pijn. We streven naar een positief 
weerstandsvermogen van enkele tonnen en met dit resultaat raakt dat doel verder weg.  

 

Tel daarbij op de onzekerheden die op ons af komen zoals een eventuele verhoging van het 
btw-tarief en het verdwijnen van de rookruimten, en het feit dat er toch in de programmering 
ook af en toe risico’s moeten worden genomen, dan is duidelijk dat er onvoldoende middelen 
beschikbaar zijn voor Patronaat wil het haar (inter)nationale programmering behouden.  

 

Uit onderzoek is gebleken dat elke euro naar cultuur er 1,20 euro terug vloeit naar de stad. 
Dat maakt een extra investering door de gemeente Haarlem gerechtvaardigd. De groei van 
het aantal inwoners maakt die investering nog meer gerechtvaardigd, immers daalde 
daarmee het gemiddelde bedrag per inwoner dat Patronaat krijgt, terwijl de gemeente wel 
die inkomsten heeft.   
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PROGRAMMERING 

 

Patronaat zet in op beleving. Publiek mag tijdens het bezoek uitgedaagd worden andere 
evenementen te bezoeken elders in het pand of kan blijven bij after party’s. Aankleding van 
het gebouw, decor, optimaal benutten van licht en geluid, omlijsting van DJ’s en efficiënte 
change overs van concert naar dance zijn essentieel. Er wordt steeds meer 
geëxperimenteerd met fysieke doorgangen binnen het pand en 1 ingang voor meerdere 
zalen. Publiek wordt uitgenodigd zich meer door het pand te begeven en zo in aanraking te 
komen met andere muziekstijlen en sferen.  

 

Ook wordt het aanbod steeds meer multidisciplinair. Het succesvolle concept “De Grote Hi-
Ha-Hondelul Voetbal Show” richt zich op voetbal en muziek, “Rocking Rollerdisco” op 
rolschaatsen en muziek, “Green Key” op duurzaamheid en “Patro Quiz” op spel en muziek. 

 

Binnen het reguliere aanbod worden zoveel mogelijk publieksgroepen bedient. Daar hoort 
R&B en hiphop aanbod ook bij. Deze concerten en evenementen kennen een breed 
multicultureel en veelal jong publiek. Denk daarbij aan concepten als Vunzige Deuntjes, 
Salsamotion, Fiesta Macumba of Reggae Movement; of artiesten als Sef, Boef of 
Broederliefde. Nog meer specifiek gericht op jongeren (18-), maar ook cultureel divers zijn de 
concepten Flash en Infrarood. 

 

De programmering op externe locaties is ongekend en steeds uitgebreider. Naast 
Woodstock, Caprera en Stadsschouwburg & Philharmonie zijn er geregeld optredens in 
diverse kerken, de leegstaande gevangenis “De Koepel” of winkels. Ook organiseerden we 
Koningsdag Live op de Nieuwe groenmarkt. Namen op locaties geprogrammeerd waren o.a. 
Fun Lovin’ Criminals, Yann Tiersen, Miranda lambert, Jules Deelder, Kurt Vile, Trentemøller 
en vele anderen. Ook organiseerden we het jaarlijks terugkerende “Take Me to Church 
Festival” dat plaats vindt in drie kerken tegelijk in één weekend. 

 

In de nacht kennen we succesvolle concepten voor een breed publiek: Spektrum XL, 
Superstijl, 40UP, Zer00's Heroes, 90’s NOW en 80's Verantwoord tegenover nieuwe 
concepten als AM:Klub, Natte Sokken, Irie Fire, Reservaat, 023Techno, CentR en Kreezie 
Feessie die allen potentie hebben om te kunnen groeien. 

 

In huis hadden we vele festivals: Kliko Fest, Complexity Fest, Royal Rave, Vorst in de Grond, 
Haerlemsche Helden en Roots of Heaven. 

 

De live programmering kent een ontwikkeling ten gunste van de zogenoemde tribute bands. 
Er is een steeds groeiende vraag naar bands die artiesten eren en dat repertoire live 
brengen. Binnen Patronaat hanteren we de vuistregel dat we dat alleen doen als de 
desbetreffende band niet meer bestaat: The Doors Alive, Rage Against the Machine, Bootleg 
Beatles, Big One (Pink Floyd) of Memphis Maniacs. Een jaarlijks terugkerend concept is RIP 
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live dat vanuit de Patronaat Businessclub wordt georganiseerd en diverse artiesten nummers 
ten gehore brengen van het jaar daarvoor overleden artiesten. 

 

Binnen seizoen 2016/2017 kenden we weer een uitermate divers en aansprekend live 
programma. Hoogtepunten waren Einstürzende Neubauten, Mayhem, Testament, 
Wolfmother, Woven Hand, naast vele grote Nederlandse artiesten als Guus Meeuwis, BLØF, 
Racoon, Marco Borsato of De Dijk. Lokale helden Chef’Special speelden maar liefst 5 
uitverkochte shows in die twee jaar bij ons.  

 

Patronaat speelt ook steeds meer in op evenementen als Halloween of de Oktoberfeesten. 
Uiteraard is zij ook betrokken bij stadsevenementen als 023 Uur Haarlem Cultuur en zelfs 
aanjager van Popronde Haarlem. Voor de Parksessies levert zij horeca, personeel en andere 
infrastructuur en denkt inhoudelijk mee. Daarnaast programmeren wij de officiële after party.  

 

We zien dat Patronaat binnen het live segment een (inter)nationale naam heeft opgebouwd 
bij zowel publiek als artiest. De uitdaging om die status te behouden en verder uit te bouwen 
zal altijd blijven bestaan, maar op dat vlak voldoet Patronaat zeker aan de ambities die het 
zichzelf stelt. Een breed aanbod en talentontwikkeling binnen het gehele muziekspectrum.   

 

Het lokale aanbod is overweldigend en breed vertegenwoordigd binnen de programmering. 
Popconcours Rob Acda Award, de maandelijkse INHOLLAND presentaties, de HIT avonden, 
Popkoor, HART en de talloze lokale organisaties die een (lokaal) programma presenteren 
zijn wekelijks aan de orde. Daarnaast traden lokale artiesten op als Chef'Special, Danny 
Guinan, The Bouncers, Sue The Night, Michael de Jong, Mantra, Palmsy etc. etc. Ook 
repeteerden veel artiesten, lokaal en nationaal in de zalen van Patronaat. In die zin wordt 
overdag dus ook steeds meer gebruikt gemaakt van de faciliteiten van Patronaat voor 
oefensessies, try outs en generale repetities. Ook worden er regelmatig videoclips 
opgenomen. 

 

Patronaat ontvangt jaarlijks 12.500 euro voor het amateur aanbod binnen de programmering. 
We werken nauw samen met diverse lokale organisaties waar we dit budget voor gebruiken. 
Hieronder vallen Haarlem Reggae Movement, Irrational Libray, M.O.B., Geertruida, CentR, 
Natte sokken, 023Techno & Making Waves. Tezamen zijn deze organisaties al goed voor 45 
evenementen binnen de programmering. Maar binnen het programma van Patronaat valt het 
overgrote deel feitelijk in de categorie amateurkunsten.   

 

De opening van oefenruimte “Slachthuis” in oktober 2016 geeft Patronaat de gelegenheid 
bands zich beter te laten ontwikkelen. De oefenruimte werkt samen met de popschool van 
HART en zit eind 2017 dan ook al helemaal vol. De interactie tussen de “broedplaats” 
Slachthuis en Patronaat is dan ook echt een meerwaarde en werpt in 2017 haar vruchten af. 
Nieuwe bands ontstaan, een nieuwe Slachthuis avond werd georganiseerd waar 
repeterende bands zich konden presenteren op het podium van Patronaat en de plek 
Slachthuis wordt steeds vaker gebruikt als overleg of interview ruimte voor artiesten. Een 
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nieuw popcentrum zal verrijzen in 2020 en Slachthuis zorgt voor een goeie basis voor een 
succesvol begin van dat popcentrum. 

 

De heffing van entree voor een groter deel van de programmering in de Derde Zaal 
(voormalig café) is een succes. We zien een meer “dedicated” publiek voor het aanbod, 
terwijl bij de gratis evenementen dit minder uitmaakt omdat dit vaak de lokale concepten zijn 
met een breder aanbod. Nadeel is wel dat een deel van de programmering van de Tweede 
Zaal nu verschuift naar de Derde Zaal ten koste van de onderlaag binnen het aanbod dat 
daar vroeger werd geprogrammeerd. Dit gaat dan vooral om vernieuwend, internationaal 
aanbod en nieuw Nederlands aanbod.   

 

De succesvolle live programmering mag niet ten koste gaan van de nachtprogrammering. De 
uitdaging is het clubgevoel neer te zetten in de nacht ten opzichte van de “zwarte doos met 
bandje” in de avond. Twee publieksgroepen die niet altijd met elkaar stroken zowel voor als 
achter het podium, omdat de belangen verschillen maar ook omdat productioneel een 
andere dynamiek bestaat. Patronaat acht deze nachtprogrammering gelijkwaardig aan de 
avondprogrammering, maar realiseert zich dat daar een flinke investering nodig is.  

 

Vanaf begin 2017 wordt er dan ook geëxperimenteerd met een “nachtteam”. Het nachtteam 
van Patronaat is opgericht met als doel het nachtleven in Patronaat en in de stad nieuw elan 
te geven. De diepgang in programmering, kwalitatieve elektronische acts en internationale 
namen die oorspronkelijk in het programma van Patronaat onvoldoende vertegenwoordigd 
waren dienen terug te komen. Het nachtteam moet zich ontwikkelen tot een hechte groep 
goed op elkaar ingespeelde programmeurs, die elkaar aanvullen met een verschillend 
netwerk, een verschillende achtergrond en vooral uiteenlopende smaak en vakgebieden. In 
seizoen 2017 zien we nog geen directe verbetering in de publieke opkomst (gemiddeld), 
maar wel in de verbreding van het aanbod. Succesvol zijn nieuwe concepten als Tante Joke, 
2Generations, High Tea, Reservaat, 023Techno, CentR en Helemaal uit Japan. Helaas 
staan daar ook minder succesvolle concepten tegenover als Making Waves, Vibrant, Karton 
en Heerluk. AM:Klub is inhoudelijk een succes, maar is verplaatst naar de Derde Zaal en 
Vierde Zaal wegens onvoldoende publieke animo. We denken dat in deze kleinere zaal het 
concept alsnog tot bloei komt. In die zin is de nacht lastig in Haarlem, want ook elders in de 
stad gebeurt er te weinig om publiek binnen de stad te houden. Het is dan ook de uitdaging 
gezamenlijk een “boost” te geven aan het uitgaansleven, Amsterdam is als alternatief al snel 
te verleidelijk.    

 

Maatschappelijk begint Patronaat ook steeds meer een rol te vervullen. Samenwerking met 
wijkjongerenstichting STAD, “De Grote Eenzaamheidsshow” voor eenzamen in de stad en 
“Zing je even met mij?” voor niet Nederlands sprekende inwoners om zo op ludieke wijze 
Nederlands te leren. Daarnaast ook plek bieden voor goede doelen als Sencity (voor doven 
en slechthorenden) of The Lions Club zijn daar goeie voorbeelden van.  

 

Binnen de fesivalisering blijkt niet alles even makkelijk te zijn. Buitenfestivals kennen een 
enorme druk op de organisatie en zijn afhankelijk van weersomstandigheden voor het slagen 
ervan. Binnen Patronaat is onvoldoende capaciteit om teveel buiten festivals te organiseren. 
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Beter is het dat Patronaat delen van haar organisatie beschikbaar stelt, maar niet persé 
organisator is. Het festival “Harlem Shuffle”, maar ook het evenement op Koningsdag zijn 
daardoor niet langer haalbaar.  

Binnen Patronaat zijn weersomstandigheden minder een factor en hebben we alle faciliteiten 
in huis. Die trend willen we doorzetten en we zien de positionering van festivals als Kliko 
Fest en Complexity dan ook gestaag groeien. Acts willen graag spelen en we zien een 
positieve ontwikkeling in de publieksaantallen van deze events. Een andere positieve 
meerwaarde is dat we een naam hebben opgebouwd binnen deze genres en acts en publiek 
makkelijker te benaderen zijn. Een stijging in losse shows binnen deze genres zien we dan 
ook ontstaan. 

 

De ambities binnen de social media en website bezoek liggen iets anders. De unieke 
bezoekers voor de website zijn iets gestegen, de mail abonnees zijn gedaald. Daartegenover 
zien we wel een stijging op Twitter en een verdubbeling in de “likes” op Facebook. Instagram 
is zelfs vervijfvoudigd. Wat dat betreft zijn deze ambities dus onderhevig aan de grilligheid 
van internet, maar kennen we in het algemeen een positieve stijging.  

 

GEBOUW 

 

In 2017 brachten we wederom wat veranderingen aan in het pand, of eigenlijk, we maakten 
het gebouw nog meer geschikt zodat we het beter kunnen exploiteren. De nazit voor 
vrijwilligers werd verplaatst naar de kelder zodat we een nieuwe publieksruimte creëerden 
boven de Derde Zaal voor de verhuur, maar ook voor “meet & greets” en intieme 
programmering. Ook zijn de geluidstafels vervangen van de Grote en Tweede Zaal en zijn 
we overgestapt op een digitaal systeem. Dit maakt producties flexibeler en ombouw van live 
naar dance gemakkelijker. Met deze nieuwe apparatuur staat Patronaat weer bovenaan in 
het land. In het kader van de beleving is er ook geïnvesteerd in een nieuw 
verlichtingssysteem in de algemene ruimtes zodat we gemakkelijk in kunnen spelen op sfeer 
in het gebouw door middel van sterkte en kleur van licht.  

 

PATRONAAT BUSINESS CLUB 

 

In 2016 hadden we de doelstelling dat de club zou moeten groeien naar 40 leden. Eind 2017 
zaten we op 43 leden en daarmee is deze doelstelling gehaald. Bij 50 leden beraden we ons 
op de toekomst van de club. Het is zeer belangrijk dat de leden persoonlijk benaderd worden 
en er onderling een hechte informele sfeer bestaat. Bij teveel leden zou dit verloren kunnen 
gaan. De leden steunen Patronaat louter financieel, maar op organische wijze ontstaan er 
onderling toch samenwerkingsverbanden, net als tussen Patronaat en de expertises van de 
leden, al is dit niet het doel.  
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SROI 

 

Patronaat is een organisatie die ruimte en creativiteit bied voor eigenzinnige creatievelingen, 
bestaande uit muzikanten, organisatoren en bezoekers die vaak uit vrije wil of voor een 
schamele vergoeding (vaak in natura) de stad kleur geven. Zij creëren vrijplaatsen in de stad 
en zeker ook (structureel) in Patronaat. Zij bedenken nieuwe concepten en evenementen. Zij 
voorzien in de randprogrammering en intensiveren daarmee de beleving van bestaande 
evenementen. Automatisch bouwen zij hierdoor een (sociaal) netwerk dat regelmatig leidt tot 
een baan, eigen winkel of eigen (productie) bedrijf.  

 

Ditzelfde geldt net zo goed voor de 110 vrijwilligers die zich inzetten voor Patronaat. Of het 
nu met techniek, garderobe, bar, decor of deur diensten te maken heeft, Patronaat bestaat 
bij de gratie van deze inzet. Deze vrijwilligers, juist door met hun hart en ziel zich in te zetten 
en de vrijheid die Patronaat hen daarin biedt, ontwikkelen zich vaak binnen en buiten de 
organisatie tot decor bouwer, DJ of organisator van eigen producties.  

 

Patronaat stelt haar gebouw met enige regelmaat belangeloos ter beschikking aan benefiet 
organisaties. Ook bieden wij tegen kostprijs ruimte aan educatieve projecten en presentatie 
avonden georganiseerd door INHOLLAND, HART, Rob Acda Award of HIT.  

 

Er werken gemiddeld zo’n 7 stagiaires binnen Patronaat op uiteenlopende afdelingen als 
techniek, marketing, productie en horeca.  

 

Patronaat levert ook kantoorfaciliteiten voor lokale organisaties, zoals Rob Acda Award & 
Patro University. Het catering bedrijf Eef & Lien pacht de keuken van Patronaat en kon zich 
als zodanig ontwikkelen tot een volwaardig bedrijf als cateraar in Haarlem.  

 

Daarbij kent Patronaat veel lokale leveranciers en werkt zij met vele freelancers, naast 
natuurlijk nog zo’n 70 betaalde (veelal part time) werknemers.  

 

Patronaat is dan ook trots op het feit dat zij binnen haar locatie in staat is veel terug te geven 
aan de stad, zowel inhoudelijk als financieel. Als ervaring en opleiding podium voor 
medewerkers, vrijwilligers, organisatoren en artiesten.  
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JAARVERSLAG RAAD VAN TOEZICHT PATRONAAT 2017 
 
 
Patronaat wordt geëxploiteerd door de Stichting Patronaat. Deze stichting wordt bestuurd 
door een directeur/bestuurder. Een Raad van Toezicht vervult de toezichthoudende taken. 
Bestuur en toezicht verhouden zich tot elkaar conform het Raad van Toezichtmodel zoals 
dat is beschreven in de Governance Code Cultuur die in 2013 voor het laatst is herzien.  
 
 
Goedkeuring jaarrekening 
De Raad van Toezicht heeft op 14 maart 2017 de jaarrekening en het verslag van de 
directie over 2016 goedgekeurd. De raad is verheugd dat het eigen vermogen in 2016 
enigszins is toegenomen, maar er is ook enige teleurstelling dat het nog negatief is. Dat 
de positieve tendens niet is doorgezet, heeft onder meer te maken met het vierde kwartaal 
van 2017 dat achterliep bij voorgaande jaar. Dit terwijl het derde kwartaal wel beter was 
dan in het verleden. Mede over de gehele linie is het een goed resultaat, zo oordeelt de 
raad.  
 
 
Cultural Governance  
De principes en best practices uit de Governance Code voor de Cultuursector (editie 2013) 
worden door de Stichting Patronaat onderschreven: De stichting wordt bestuurd op basis van 
het zogenoemde Raad van Toezichtmodel. De directeur/bestuurder is verantwoordelijk voor 
de dagelijkse gang van zaken binnen het Patronaat en de Raad van Toezicht houdt toezicht 
op de uitvoering van het vastgestelde algemene en financiële beleid.  
 
De principes uit de code, die de scheiding van taken en verantwoordelijkheden tussen 
bestuurder en toezichthouder bepalen, zijn in de statuten van de Stichting d.d. 11 oktober 
2006 opgenomen. Elk jaar doet de Raad van Toezicht verslag van de mate waarin de 
stichting ‘voldoet’ aan de Governance Code Cultuur. Deze toetsing van de 9 principes van de 
Governance Code Cultuur heeft plaatsgevonden tijdens de speciale bijeenkomst van 2 maart 
2017.  
 
De directeur/bestuurder van het Patronaat wordt benoemd en (indien nodig) ontslagen door 
de Raad van Toezicht. De leden van de Raad van Toezicht worden, op voordracht van de 
Raad en gehoord hebbende de directeur/bestuurder, benoemd door de Raad van Toezicht 
zelf.  
 
De directeur/bestuurder is primair verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van het 
Patronaat. De Raad van Toezicht keurde de begroting 2018 en de jaarrekening 2016 goed 
en zag toe op de wijze waarop de directeur/bestuurder gestalte gaf aan de doelstellingen van 
het Patronaat en de uitvoering van de begroting 2017. De Raad van Toezicht stelt vast dat 
de directeur/bestuurder daarbij de Raad van Toezicht gevraagd en ongevraagd van alle 
informatie voorzag die nodig was voor een goede taakvervulling op financieel en 
organisatorisch gebied.  
 
De Raad van Toezicht heeft in 2017 zes keer vergaderd.  
In deze reguliere vergaderingen is toezicht gehouden op gang van zaken binnen het 
Patronaat in overleg met de directeur/bestuurder en stonden de volgende punten op de 
agenda: strategie, het algemene beleid en de financiële stand van zaken, waaronder de 
begroting en de jaarrekening. In het toezicht is speciale aandacht uitgegaan naar de 
uitvoering van de beoogde bezuinigingsmaatregelen door de directeur binnen het Patronaat.  
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Verder werd er gesproken over specifieke relevante en actuele onderwerpen, de 
exploitatie, het éénjarig bestaan van de oefenruimtes op het Slachthuisterrein, de komst 
van het Novum-hotel, de risico’s en de (mogelijke) komst van de popschool.  
Er is aan de hand van een notitie van de directeur verder gesproken over het strategisch 
en klantrisico alsmede het marktrisico. Patronaat kent de afgelopen jaren voornamelijk 
een positieverbetering in de markt. Nog altijd geniet Patronaat een plaats tussen de grote 
10 poppodia in het land. Wel wordt er een risico geconstateerd: om een positief resultaat 
te behalen zijn er stevige besluiten genomen die het investeren in experimenten, groei en 
verdieping moeilijker maken.   
 
Er was ad hoc bilateraal contact tussen de voorzitter van de Raad van Toezicht en de 
directeur/bestuurder, waarin de voorzitter van de RvT de directeur/bestuurder met advies 
terzijde stond. De Raad van Toezicht had ook het jaarlijkse gesprek met de 
Ondernemingsraad. Dit gesprekvond plaats op 18 oktober 2017. 
 
 
Profielschets en samenstelling 
De Raad van Toezicht van Stichting Patronaat bestaat uit tenminste drie personen. Bij het 
opstellen van een voordracht voor een nieuw lid stelt de Raad een profielschets op waarin de 
meest gewenste deskundigheden en andere kwalificaties zijn opgenomen. De Raad van 
Toezicht dekt specifiek deskundigheden af op financieel, commercieel, organisatie/HR en 
politiek/bestuurlijk gebied.  
Op 1 januari 2017 bestond de Raad van Toezicht Bert Kempen (voorzitter), Herman Voogd 
en Jacco Kroodsma. Met het bijwonen van zijn laatste vergadering is Herman Voogd per 3 
oktober 2017 teruggetreden als lid van de Raad van Toezicht wegens het verstrijken van 
twee benoemingsperiodes van 4 jaar. Wij danken Herman voor zijn inzet voor en 
betrokkenheid bij Patronaat.  
 
Na het informeel bijwonen van een aantal Raad van Toezicht vergaderingen is Pauline 
Schipper-Boddeke per 13 juni 2017 aangesteld als lid van de raad.  
De raad heeft in aanloop hiernaartoe meerdere kandidaten gesproken voor het deze 
uitbreiding van de RvT.   
 
(Neven)functies leden: 
Bert Kempen: Director KPMG Advisory N.V. Adviseur in de sector financiële dienstverlening  
Jacco Kroodsma: Hogeschooldocent Bedrijfseconomie en Rechten van Windesheim 
Flevoland 
Herman Voogd: Hoofd collectiebeheer wetenschap bij Teylers Museum, bestuurslid van de 
Stichting Circusarchief Jaap Best.    
Pauline Schipper-Boddeke: Freelance projectleider maatschappelijke projecten, 
Coalitiemanager, Trainer 
 
Bert Kempen 
Voorzitter Raad van Toezicht 
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BALANS

ACTIEF

Materiële vaste activa
Inventaris/apparatuur 1) 101.752 108.049

Vlottende activa
Voorraden horeca 31.536 32.156
Debiteuren 2) 237.675 143.343
Omzetbelasting 41.393 39.325
Overige vorderingen
 en vooruitbetaalde kosten 3) 160.010 209.548

470.613 424.373

1.081.434

Liquide middelen
Kas 54.679 93.243
Kruisposten 17.389 10.957
Rabobank, rekening-courant 20.242 9.744
ASN bank en Rabo spaarrekening 150.427 50.697

242.737 164.642

815.103 697.064

31 december 2017 31 december 2016
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BALANS

PASSIEF

Eigen vermogen
Vrij vesteedbaar vermogen
Stichtingsvermogen 4) -66.128 -138.814
Resultaat boekjaar 5) -37.006 72.686

-103.134 -66.128
Bestemd vermogen
Bestemmingsfonds Huurderonderhoud 6) 0 0
Bestemmingsfonds Planmatig Onderhoud 7) 70.203 57.023
Bestemmingsreserve reorganisatie 8) 0 20.000

70.203 77.023

Kortlopende schulden
Aflossingsverplichting
     langlopende schulden

Crediteuren 472.536 272.370

Omzetbelasting
Loonbelasting en premieheffing 9) 36.862 34.591
Vooruitontvangen subsidie Gem. Haarlem
Overige schulden en 
      overlopende passiva 10) 338.635 379.208

848.033 686.169

815.103 697.064

31 december 2017 31 december 2016
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Resultatenrekening over 2017

Realiteit Begroting Realiteit
2017 2017 2016

Opbrengsten Programmering
Omzet Kaartverkoop 1.795.335 1.330.000 1.405.437
Omzet Horeca 1.042.248 1.020.000 1.016.396
Omzet Verhuur 11) 152.685 111.000 115.037
Omzet Garderobe 57.470 37.000 55.670
Omzet Subsidies en Giften 12) 94.700 76.000 94.500
Totaal Opbrengsten Programmering 3.142.438 2.574.000 2.687.040

Kostprijs Programmering
Kostprijs Activiteiten -1.782.112 -1.292.000 -1.414.616
Kostprijs Horeca -198.246 -212.000 -259.184
Kostprijs Medewerkers -582.609 -516.000 -580.620
Totaal Kostprijs Programmering -2.562.967 -2.020.000 -2.254.421

Dekkingsbijdrage 579.471 554.000 432.619

Overhead
Personeelskosten 13) 1.081.434 945.000 878.425
Huisvestingskosten 14) 937.514 919.000 1.028.213
Organisatiekosten 15) 71.761 60.000 54.051
Marketingkosten 16) 51.856 51.000 29.332
Kosten Theatertechniek 17) 31.881 23.000 37.980
Automatiseringskosten 18) 33.909 17.000 17.074
Programmeringskosten 19) 65.303 68.000 58.723
Afschrijvingskosten 20) 2.797 6.000 2.235
Af: Subsidies, Sponsoring en Overig 21) -1.653.160 -1.602.000 -1.644.157
Totaal Overhead 623.297 487.000 461.878

Resultaat Bedrijfsvoering -43.826 67.000 -29.258

Diverse Baten en Lasten 0 0 -500

Resultaat -43.826 67.000 -29.758

Bij: Mutatie bestemmingsreserves onderhoud -13.180 -10.000 122.444
Af: Dotatie bestemmingsreserve reorganisatie 20.000 -20.000

-37.006 57.000 72.686
Resultaat na mutatie bestemmingsfondsen en -
reserves
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Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Algemeen
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving
(kleine rechtspersonen) C1 Kleine organisaties zonder winststreven.
De jaarrekening is op gemaakt op basis van historische kostprijs. De waardering van activa
en passiva geschiedt, voor zover niet anders vermeld, tegen nominale waarde.
Winsten worden toegerekend aan de periode waarin ze zijn gerealiseerd. Verliezen worden
verantwoord in het jaar waarin ze voorzienbaar zijn.

Materiële vaste activa
De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde of vervaardigings-
kosten verminderd met afschrijvingen bepaald op basis van de geschatte levensduur
rekening houdend met een eventuele restwaarde. De afschrijvingen bedragen een vast percentage
van de aanschaffingswaarde of vervaardigingskosten.

Voorraden
De handelsvoorraden########
dan wel lagere marktwaarde voor zover nodig onder aftrek van een voorziening voor incourantheid.

Vorderingen
De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd
tegen de geamortiseerde kostprijs, zijnde de nominale waarde. Waardering van de vorderingen geschiedt 
onder aftrek van een voorziening wegens oninbaarheid, gebaseerd op individuele beoordeling van de 
vorderingen.

Liquide middelen
De liquide middelen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde en staan, voor zover niet anders 
vermeld, ter vrije beschikking van de onderneming. Het betreffen de direct opeisbare vorderingen op
kredietinstellingen en kasmiddelen.

Bestemmingsfondsen
Bestemmingsfondsen 20000

Aan de vorming van een bestemmingsfonds ligt een verplichting ten grondslag die is opgelegd door derden.

Kortlopende schulden
De kortlopende schulden betreffen de schulden met een looptijd korter dan één jaar. Deze worden,
voor zover niet anders vermeld, gewaardeerd tegen nominale waarde.

Algemeen resultaat
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde 
prestaties en verrichte diensten enerzijds en anderzijds de kosten en andere lasten van 
het jaar, gewaardeerd tegen de reële waarde, zijnde de nominale waarde.
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Resultaatbepaling
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de netto-omzet en de kosten en andere
lasten van het verslagjaar met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderings-
grondslagen. Winsten zijn verantwoord in het jaar waarin de goederen zijn geleverd. c.q. 
de diensten zijn verricht. Verliezen welke hun oorsprong vinden in het boekjaar zijn in 
aanmerking genomen zodra deze voorzienbaar zijn.

Netto-omzet
De netto-omzet betreft de opbrengst van de in het verslagjaar aan derden geleverde 
goederen en diensten na aftrek van kortingen en omzetbelasting.

Kostprijs van de omzet
Onder de kostprijs van de omzet wordt verstaan de directe aan de geleverde goederen en diensten
toe te rekenen kosten. Hieronder is voorts begrepen een mutatie in de afwaardering wegens
incourantheid van de voorraden.

Afschrijvingen
De afschrijvingen op de materiële vaste activa zijn berekend door middel van vaste percentages
van de aanschaffingswaarde, op basis van de verwachte economische levensduur.
Boekwinsten en -verliezen bij verkoop van materiële vaste activa zijn begrepen onder de 
afschrijvingen, boekwinsten echter alleen voor zover de boekwinsten niet in mindering zijn
gebracht op vervangende investeringen.

Daar waar noodzakelijk zijn de in dit rapport opgenomen vergelijkende cijfers, slechts voor
vergelijkingsdoeleinden, aangepast.

Huur

Voor Zijlvest 2  bedraagt de verhouding belast‐ en vrijgestelde prestaties 98/2. Ten aanzien van dit pand is 

derhalve sprake van meer dan 90% btw‐belast gebruik. Hiermee wordt voldaan aan het minimale vereiste voor 

btw‐belast gebruik voor btw‐belaste huur van het pand.
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Toelichting op de balans per 31 december 2017

2017 2016
Materiële vaste activa 1) € €
Het verloop is als volgt:

Boekwaarde per 1 januari 108.049 115.335
Bij: Investeringen -3.500 -5.050

104.549 110.285
Af: Afschrijvingen -2.797 -2.235
Boekwaarde per 31 december 101.752 108.049

Aanschafwaarde 132.862 140.471
Af: Cumulatieve Afschrijvingen -31.110 -32.422
Boekwaarde per 31 december 101.752 108.049

31-12-2017 31-12-2016
Debiteuren 2) € €
De specificatie luidt als volgt:

Overige debiteuren 237.675 143.343
Voorziening overige debiteuren 0 0

237.675 143.343

Overige vorderingen en vooruitbetaalde kosten 3) 31-12-2017 31-12-2016
De specificatie luidt als volgt: € €

Nog te ontvangen recettes
Te ontvangen inkoopkortingen horeca
Vooruitbetaalde bedragen 144.994 170.725
Te factureren sponsoring voorgaand jaar
Bankrente
Rekening Courant St. Rob Acda Award
Overige vorderingen en overlopende activa 15.016 38.823

160.010 209.548
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2017 2016
Stichtingsvermogen 4)
Het verloop is als volgt:

Stand per begin boekjaar -66.128 -138.814
Bij: resultaatbestemming boekjaar -37.006 72.686
Stand per einde boekjaar -103.134 -66.128

2017 2016
Resultaat boekjaar 5)
Het verloop is als volgt:

Stand per begin boekjaar 72.686 17.688
Af: resultaatbestemming voorgaand boekjaar -72.686 -17.688
Bij: resultaatbestemming voorgaand boekjaar -37.006 72.686
Stand per einde boekjaar -37.006 72.686

Bestemmingsfonds Huurderonderhoud 6) 2017 2016
Het verloop is als volgt: € €

Stand per begin boekjaar 0 0
Bij: ontvangen subsidie 152.707 150.450
Af: dekking onderhoudskosten -152.707 -150.450
Stand per einde boekjaar 0 0

De gemeente Haarlem verstrekt jaarlijks een subsidie voor het huurdersonderhoud
van de stichting aan het gehuurde bedrijfspand aan de Zijlsingel. De ontvangen
subsidiegelden kunnen alleen voor de hiervoor gemaakte kosten besteed worden.

Bestemmingsfonds Planmatig Onderhoud 7) 2017 2016
Het verloop is als volgt: € €

Stand per begin boekjaar 57.023 179.467
Bij: ontvangen subsidie 41.267 41.062
Af: dekking onderhoudskosten -28.087 -163.506
Stand per einde boekjaar 70.203 57.023

De gemeente Haarlem verstrekt jaarlijks een subsidie voor het planmatig onderhoud 
van de stichting aan het gehuurde bedrijfspand aan de Zijlsingel. De ontvangen
subsidiegelden kunnen alleen voor de hiervoor gemaakte kosten besteed worden.

Bestemmingsreserve reorganisatie 8) 2017 2016
Het verloop is als volgt: € €

Stand per begin boekjaar 20.000 0
Bij: bestemming boekjaar 0 20.000
Af: onttrekking boekjaar -20.000 0
Stand per einde boekjaar 0 20.000

Deze bestemmingsreserve is gevormd om de nacht tot in de vezels van de 
organisatie te laten doordringen en wederom de positie van volwaardige 
Nachttempel in te nemen.
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Loonbelasting en premieheffing 9) 31-12-17 31-12-16
De specificatie luidt als volgt: € €

Aangifte december 36.862 34.591
36.862 34.591

Overige schulden en overlopende passiva 10) 31-12-17 31-12-16
De specificatie luidt als volgt: € €

Reservering vakantiegelden 29.537 28.173
Reservering vakantiedagen/-uren 48.723 33.632
Reservering vervanging automatisering 19.569 19.569
Accountantskosten 6.000 6.000
Vooruitontvangen recettes/giften 156.132 165.329
Afrekening Buma/Sena
Netto Lonen
Overige 78.674 126.504

338.635 379.208
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Toelichting op de staat van baten en lasten over 2017

Jaarrekening Begroting Jaarrekening
2017 2017 2016

€ € €

Omzet Verhuur 11)
Omzet zaalverhuur 95.376 88.000 90.137
Omzet pacht keuken 11.400 11.000 11.122
Omzet verhuur oefenruimtes 45.909 12.000 13.778

152.685 111.000 115.037

Omzet Subsidies en Giften 12)
FPK Actuiviteitensubsidies 0 0 0
Exploitatiesubsidie tbv amateurkunst 12.500 12.500 12.500
Giften Patronaat Business Club 62.700 50.000 77.000
Overig 19.500 13.500 5.000

94.700 76.000 94.500

Personeelskosten 13)
Bruto lonen 1.101.353 1.050.000 936.896
Reservering vakantietoeslag/uren 15.091 0 48.153
Ontvangen ziekengelden/ subsidies -8.880 -20.000 -32.180
Sociale lasten 205.622 200.000 190.621
Kosten ingehuurd personeel 96.596 75.000 75.640
Kosten security personeel 69.798 78.000 77.585
Ziekengeldverzekering 34.969 20.000 19.632
Pensioenlasten 35.474 25.000 21.572

Overige personeelskosten:
Consumpties personeel 10.039 9.000 8.969
Reiskostenvergoedingen 44 7.000 7.162
Onkostenvergoedingen 17.193 3.000 3.441
Opleidingskosten 2.449 2.000 2.121
Overige personeelskosten 18.075 25.000 25.387
Totale personeelskosten 1.597.823 1.474.000 1.384.999
Af: doorbelast aan activiteiten -516.389 -515.000 -506.574

1.081.434 959.000 878.425

Gemiddeld aantal medewerkers
Gedurende het jaar 2017 waren gemiddeld 31,7 medewerkers in dienst op basis van een fulltime
dienstverband. In het jaar 2016 waren dit  30,8 medewerkers. 
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Huisvestingskosten 14)
Huur Zijlsingel 657.305 657.000 641.273
Servicekosten Zijlsingel 69.423 70.000 65.370
Belastingen, heffingen, vergunningen 13.342 11.000 10.752
Onderhoud 16.586 11.000 10.256
Huurder- en planmatig onderhoud 45.945 50.000 136.345
Energie 75.910 80.000 84.286
Schoonmaakkosten 14.641 10.000 9.307
Overige huisvestingskosten 44.362 30.000 70.623

937.514 919.000 1.028.213

Organisatiekosten 15)
Kantoor- en algemene kosten 3.802 4.000 3.135
Abonnementen en lidmaatschappen 9.393 9.000 8.986
Portikosten 1.689 3.000 1.282
Telefoonkosten 4.486 5.000 5.635
Adviseurkosten, accountantskosten 15.265 16.000 19.358
Representatiekosten 1.055 1.000 142
Assuranties 10.706 11.000 8.830
Kosten geldtransport 3.046 3.000 3.716
Voorziening dubieuze debiteuren 0 0 0
Kopieerkosten 2.468 5.000 3.545
Congressen en symposia 5.200 1.000 1.431
Financiële baten en lasten 2.222 1.000 -1.501
Algemene kosten 12.427 1.000 -507

71.761 60.000 54.051

Marketingkosten 16)
Standaard maandelijkse advertenties 11.924 10.000 9.328
Buitenreclame 31.593 30.000 9.898
Standaard maandelijks drukwerk 1.952 2.000 1.727
Kosten website en mailinglijst 3.501 4.000 3.686
Overige marketingkosten 2.888 5.000 4.694

51.856 51.000 29.332

Kosten Theatertechniek 17)
Huur apparatuur 0 1.000 4.765
Kleine aanschaffingen 855 2.000 2.911
Reparatie en onderhoud 21.251 12.000 22.938
Verbruiksartikelen 8.843 7.000 6.988
Overige kosten theatertechniek 933 1.000 378

31.881 23.000 37.980

Automatiseringskosten 18)
Onderhoud en contracten automatisering 27.838 10.000 8.922
Consultancy Automatisering 0 0 1.125
Kosten dataverkeer 5.778 6.000 5.407
Overige kosten automatisering 293 1.000 1.620

33.909 17.000 17.074
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Programmeringskosten 19)
Kostprijs kaartverkoop 44.612 40.000 36.171
Buma/Stemra algemeen 5.693 8.000 7.029
Overige kosten programmering & marketing 14.999 20.000 15.524

65.303 68.000 58.723

Afschrijvingskosten 20)
Afschrijvingskosten verbouwingen 2.880 2.500 2.880
Afschrijvingskosten automatisering 0 0 95
Afschrijvingskosten techniek 2.323 2.500 2.516
Afschrijvingskosten inventaris 828 500 884
Afschrijvingskosten horeca 267 500 583
Afschrijvingskosten decors en aankleding 0 0 327

6.297 6.000 7.285
Boekresultaat verkochte activa -3.500 0 -5.050

2.797 6.000 2.235

Subsidies, Sponsoring en Overig 21)
Sponsoring -7.500 0 0
Subsidies huur en servicekosten -723.002 -723.002 -706.643
Subsidies exploitatie -646.574 -664.309 -664.334
Subsidie Reguliere Programmering FPK -50.000 0 -50.000
Subsidie huurderonderhoud -152.707 -152.707 -150.450
Subsidie planmatig onderhoud -41.267 -41.267 -41.062
Subsidie dagelijks onderhoud -14.556 -14.556 -14.484
Subsidie beheerskosten -6.464 -6.464 -6.432
Subsidie onroerende zaakbelasting -11.090 0 -10.752

-1.653.160 -1.602.305 -1.644.157
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Verloop Reserveringen Onderhoudskosten Patronaat 2017

Saldo Reserve Huurdeonderhoud primo 2017 0

Bij: Subsidie 152.707

Af: Kosten

Kosten Huurderonderhoud Pand 31.038

Kosten Reaparaties/Onderhoud Theatertechniek 30.094

Uren Onderhoud Technici 45.272

Uren Gebouwbeheer 46.303

Totale kosten 152.707

Saldo: Onttrekking Reserve 0

Saldo Reserve Huurderonderhoud ultimo 2017 0

Saldo Reserve Planmatig Onderhoud primo 2017 57.023

1.081.434

Bij: Subsidie 41.267

Af: Kosten

Overkoepelend gebouwbeheer 13.179

Herstelwerkzaamheden 14.261

Herstelmaterialen 647

Totale kosten 28.087

Saldo: Dotatie Reserve 13.180

Saldo Reserve Huurderonderhoud ultimo 2017 70.204
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