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Bestuursverslag
Bestuursverslag 2018
Voor U ligt het jaarverslag 201$ van het ABC Architectuurcentrum Haarlem. Met genoegen
en tevredenheid mogen wij terugkijken op dit jaar waarin de positieve lijn van 2017
voortgezet werd. Zowel organisatorisch, programmatisch als financieel kunnen wij spreken
van een succesvol jaar waarin de basis van onze Stichting verder versterkt werd. Daarmee
staat het ABC aan de vooravond van haar 30 jarig bestaan t 2019) solide opgesteld voor een
blijvend veranderende maar mooie toekomst.

Programma en organisatie
Met trots stellen wij vast dit jaar wederom erin zijn geslaagd te zijn een scala aan
aantrekkelijke en inspirerende activiteiten te realiseren. Deze hebben niet alleen geleid tot
veel waardering bij betrokkenen en doelgroepen maar ook tot mooie en groeiende aantallen
deelnemers en bezoekers. Net als vorige jaren bleken bovendien weer een aantal projecten
meer dan eens een regionale en zelfs een landelijke betekenis te hebben, waarmee het ABC
positief op de voorgrond trad en bijzonder veel in de publiciteit kwam.
Een absolute uitschieter voor wat betreft de exposities was dein 2017 gestarte en in 201$
doorlopende expositie met bijprogramma over tuin- en landschapsarchitecte Mien Ruys.
De voorpubliciteit, mede door het verschijnen van een monografie, maar ook door
samenwerking met diverse instellingen en personen als tuinspecialist Leo den Dulk en Anne
Mieke Backer (uitgeverij De Hef). maakte dit prograrnmaonderdeel voor het ABC als ware
het een hlockbuster. Het bijzondere was dat deze ABC-expositie in 201$ is gaan reizen naar
onder meer Zwolle (Provinciehtiis). Tuinen Mien Ruys in Dedemsvaart en daarna naar het
pand van de firma Bruns in Bergeijk.
Andere bijzondere activiteiten waar het centrum met veel voldoening op terugkijkt zijn onder
meer de tentoonstelling over 9 Haarlemse architecten; de start van het meerjarige project IN
HAARLEM STAAT EEN HUIS met nu als thema de Energietransitie; de foto-expositie
Zwemmen in Europa en de eerste Mystery Night met als locatie de voormalige
Koepelgevangenis. Ook de traditionele Dag van de Architectuur met deze keer als thema
Over de energietransitie en meer...’ was weer een groot scicces en niet te vergeten de
bijzondere expositie Veni Vidi Vinci waarbij hedendaagse kunstenaars, vormgevers en
architecten in de huid kropen van Leonardo Da Vinci. Over zijn werk was namelijk
gelijktijdig in het Teylersmuseum een grote expositie.
—

-

De afgelopen jaren is er bewust voor gekozen om activiteiten en projecten te realiseren die
zoveel mogelijk een ‘link’ hebben met het ‘brede’ begrip leefomgeving. de stad Haarlem én
met de regio Kennemerland. In 201$ is deze beleids[ijn nog weer verder en duidelijk
voortgezet. Waar mogelijk en relevant werd en wordt ook een verbinding gezocht met de
metropoolregio Amsterdam en de actualiteit.
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De bekendheid en aantrekkingskracht van het ABC wordt onder meer uitgedrukt in het
bezoekersaantal. In 201$ bedroeg dat aantal bijna 11.000 (bezoekers en deelnemers activiteiten).
Voor 2019 verwacht het ABC dat het bezoekers aantal zal toenemen want het centrum is in de
2 helft van 201$ daadwerkelijk in de gelegenheid gesteld de Museumkaart (voorheen
museurnjaarkaart) te accepteren. De idee is dat door het ABC ook meer als museum’ te etaleren
(status) dit steeds meer bezoekers genereert aangezien in de praktijk nu al blijkt dat potentiele
bezoekers die bij onze buren (Museum Haarlem en Frans Hals Museum) gratis binnenkomen op
vertoon van hun museumkaart ook veel makkelijker de bereidheid hebben om bij het ABC
binnen te gaan om even te zien wat daar wordt geboden.
Voor wat betreft de Organisatie S de organisatiestructuur verder aangepast en daarmee sterk
verbeterd. Sinds de loop van 201$ wordt er nog meer gewerkt met vaste commissies, zijn
verantwoordelijkheden verdeeld over meerdere personen (vrijwilligers), is het bestuur ‘dichter’
op de organisatie gekomen waardoor het kleine vaste team dat in dienstverband is (1 ,$ fte)
waaronder de directie wordt ontlast.
-

Dit jaar namen wij ook afscheid van een tweetal bestuursleden die onze Stichting vele jaren met
grote inzet hebben bijgestaan; t.w. Dré Kraak en Roei Steenheek. Heel graag willen wij hen
nogmaaLs bedanken voor de enonne inzet en steun zeker ook in de moeilijke periode die wij
hebben gekend.
Daarmee zijn er ook een tweetal nieuwe bestuursleden toegetreden; t.w. Maarten Georgius en
Chris Abbenhuis. Graag wensen wij hen veel succes toe in hun nieuwe functie.
Financiën en vooruitblik
Het jaar 201$ hebben wij met een mooi positief exploitatiesaldo van ca €28.000 kunnen
afsluiten. Het eigen vermogen is daardoor toegenomen tot ca € 64.000. Wij zijn blij dat het door
ons gewenste weerstandsvermogen realiseerbaar lijkt te zijn. De ontwikkelingen voor het jaar
2019 continueren deze goede gang van zaken. Daarmee is er ook ruimte ontstaan voor het
wegwerken van het achterstallige onderhoud aan het gebouw dat voor onze rekening komt.
Tevens ontstaat er ruimte in 2019 voor enkele bescheiden investeringen die nodig zijn om onze
gebruikers en bezoekers professioneler (o.a. beamer) te kunnen ontvangen en de interne
werkprocessen te optimaliseren (kassasysteem).

Enkele factoren spelen bij het resultaat over 201 $ een bijzondere rol:
• Een gemeentelijke extra bijdrage van € 20.000 in het kader van de subsidieregeling
“duurzame stedelijke vernieuwing”
• Een particuliere schenking van € 7.000
• De opbrengsten van projecten en tentoonstellingen hebben per saldo meer opgeleverd dan
verwacht. De hoge opbrengsten zijn mede gehaald door de doorverhuur en doorverkoop van
de tentoonstellingen over Mien Ruys en over de energietransitie.
• Een onderhoudsvoorziening voor het achterstallig onderhoud ad € 8.500 is opgenomen. De
intentie is ook in 2019 en 2020 € 8.500 voor het wegwerken van het achterstallig onderhoud
te reserveren.
• Een groeiende bijdrage van specifieke projectsponsoren waardoor onze projectbijdragen
konden toenemen.
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Tot slot
Ook voor het afgelopen jaar willen wij alle andere betrokken personen en partijen danken
voor hun steun. Wij vertrouwen erop dat wij deze steun ook de komende jaren kunnen
behouden. Graag bouwen wij samen met U aan onze koers om de positie van het ABC als
onmisbare schakel in het maatschappelijke en culturele landschap in Haarlem en omgeving
verder te versterken.
Tenslotte willen wij graag benadrukken dat onze goede uitgangspositie, programmatische en
financiële resultaten toch voornamelijk mogelijk zijn gemaakt door het grote aantal
enthousiaste en betrokken vrijwilligers die zich met hart en ziel inzetten voor hun ABC.
Zonder hen geen ABC!

Bestuur en Directie
ABC Architectuurcentrum Haarlem

Jaarrekening 2018
van
Stichting ABC Haarlem

Inhoudsopgave
Balans per 31 december 2018
Staat van baten en lasten 2018
Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

3
4
6

Pagina 3
Stichting ABC Haarlem, Haarlem

Balans per 31 december 2018
Activa
2018
€
Vaste activa
Materiële vaste activa
Vlottende activa
Voorraden
Vlottende vorderingen
Liquide middelen

Totaal activa

2017
€

€
2.183

2.155
19.093
66.479

€
1.164

2.732
31.460
18.233
87.727

52.425

89.910

53.589

64.042

35.987

Pa ssiva

Stichtingsvermogen
Overige reserve
Voorzieningen

8.500

-

Kortlopende schulden

17.368

17.602

Totaal passiva

89.910

53.589
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Staat van baten en lasten over 2018
Baten:

2018
€

Subsidie projecten
Subsidie gemeente
Subsidie huur
Bijdrage sponsors
Bijdrage donateurs
Opbrengst boeken en winkel
Opbrengst cateting
Opbrengst ruimte exposities en tuinzaal
Opbrengst educatieve activiteiten
Rente
Overige inkomsten (entreelezingen en doorbelaste kosten)

22.922
50.364
46.368
73.365
14.355
3.465
4.690
6.810
6.773

Som der baten

Begroting
2018
€
26.000
25.000
45.000
43.000
38.415
5.000
5.500
14.000
7.500

2017
€
17.000
25.000
45.237
54.740
34.383
7.407
5.938
18.180
6.507

-

32.077

12.000

18.531

261.189

221.415

232.923
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Lasten:

Kosten projecten
Huutkosten
lnkoopwaarde boeken en winkel
Inkoopwaarde catering
Lonen en salarissen
Sociale lasten
Pensioenlasten
Overige personeels- en vrijwilligerskosten
Atschrijving op materiele vaste activa
Huisvestingkosten
Kantoorkosten
Computerkosten
Verkoopkosten
Energiekosten
Bankkosten
Algemene kosten

2018
€
16.285
46.368
264
4.583
82.905
14.714
4.384
2.669
901
20.529
6.319
10.513
5.309
10.440
844
6.107

Begroting
2018
€
10.000
45.000
3.000
5.000
101.000

5.500
1.000
11.900
4.500
7.500
3.000
12.600
1.000
10.000

2017
€
17.462
45.237
2.822
3.874
80.801
13.648
4.355
7.025
799
11.475
6.766
8.187
3.425
10.200
615
6.039

Som der lasten

233.134

221.000

222.730

Exploitatiesaldo

28.055

415

10.193
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Grondslagen van waardering en resultaatbepaling
De jaarrekening is opgesteld op grond van de wettelijke bepalingen van artikel 2:10 van het Burgelijk
Wetboek, overeenkomstig waarderingsgrondslagen zoals deze gelden in Nederland. De door de stichting
gehanteerde grondslagen worden hierna nader uitgewerkt.
Stichting ABC Haarlem is statutair gevestigd op Groot Heiligland 47, 2011 EP Haarlem en is
ingeschreven bij het Handelsregister Kamer van Koophandel onder nummer: 41225000.

Activiteiten van de stichting
De stichting heeft als primair doel: het scheppen van ruimte voor haar werkgroepen en het
architectencentrum om daarmee de belangstelling van de inwoners van Haarlem en omgeving, alsmede
de belangstelling van bezoekers, in de architectuur en het bouwen in de meest ruime zin te wekken en
te vergroten.

Materiële vaste activa
Materiële vaste activa in eigen gebruik
De materiële vaste activa in eigen gebruik worden gewaardeerd tegen de kostprijs (verkrijgingsprijs of
vervaardigingsprijs), minus eventuele investeringssubsidies, verminderd met de cumulatieve
afschrijvingen en cumulatieve bijzondere waardeverminderingsverliezen.
De afschrijving is lineair en gebaseerd op de verwachte gebruiksduur rekening houdend met de
restwaarde. Indien de verwachting omtrent de afschrijvingsmethode, gebruiksduur en/of restwaarde in
de loop van de tijd wijzigingen ondergaat, worden zij als een schattingswijziging verantwoord. Er zijn
geen rentekosten in de tegen de vervaardigingsprijs gewaardeerde materiële vaste activa opgenomen.

Voorraden
De voorraden handelsgoederen worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs
danwel de lagere opbrengstwaarde.

Vlottende vorderingen
Vlottende vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde onder aftrek van voorzieningen
wegens oninbaarheid.

Liquide middelen
Onder liquide middelen worden verstaan kasmiddelen en de tegoeden op bankrekeningen. Liquide
middelen die langer dan twaalf maanden niet ter beschikking staan van de Stichting, worden als
financiële vaste activa gerubriceerd.
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Voorzieningen
Een voorziening wordt gevormd indien de vennootschap op balansdatum een in rechte atdwingbare of
feitelijke verplichting heeft waarvan het waarschijnlijk is dat voor de afwikkeling een uitstroom van
middelen noodzakelijk is en waarvan de omvang betrouwbaar is te schatten. De omvang van de
voorziening wordt bepaald door de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de
desbetrettende verplichtingen en verliezen per balansdatum af te wikkelen. Tenzij anders vermeld,
worden voorzieningen gewaardeerd tegen nominale waarde.

Voorziening groot onderhoud gebouwen
Voor de kosten voor onderhoud aan gebouwen zal een onderhoudsvoorziening worden opgenomen
tegen nominale waarde.

Kortiopende schulden
Kortlopende schulden worden gewaardeerd tegen nominale waarde tenzij anders is bepaald.

Baten
Algemeen
De baten worden in beginsel toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben. Verstrekte
subsidies en sponsorgelden worden verantwoord in het boekjaar waarin deze zijn toegekend. Giften
worden verantwoord in het jaar waarin deze zijn ontvangen.

Verkoop van goederen
Opbrengst uit verkoop van goederen wordt in de winst-en-verliesrekening verwerkt als alle belangrijke
rechten op economische voordelen alsmede alle belangrijke risico’s met betrekking tot de goederen zijn
overgedragen aan de koper, het bedrag van de opbrengst op betrouwbare wijze kan worden bepaald en
ontvangst van de opbrengst waarschijnlijk is.

Lasten
Algemeen
De lasten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde grondslagen van
waardering en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben. Verliezen worden in
aanmerking genomen in het jaar waarin deze voorzienbaar zijn.
De afschrijvingen geschieden tijdsevenredig op basis van de verwachte economische levensduur. Op
aanschaffingen in het verslagjaar wordt naar tijdsgelang afgeschreven.
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Personeel
Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden vetwetkt in de winst
en-verliesrekening voor zover ze verschuldigd zijn aan werknemers respectievelijk de
belastingautoriteit.
De stichting neemt een verplichting op als de stichting zich aantoonbaar onvoorwaardelijk heeft
verbonden om een ontslag- of transitievergoeding te betalen. Als het ontslag onderdeel is van een
reorganisatie neemt de stichting de kosten van een ontslag- of transitievergoeding op in een
voorziening reorganisatiekosten.

Personeelsbestand
Bij de stichting waren in 2018 gemiddeld 1,8 werknemers in dienst (2017: 1,8).
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Ondertekenïng van de jaarrekening
Haarlem
Het bestuur

R. Huikeshoven, voorzitter

C. Abbenhuis, penningmeester
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Specificaties van posten op de balans
Materiële vaste activa
2018

2017

€

€

Inventaris

2.183

1.164

Inventaris
€
Boekwaarde per 1 januari 2018
Investeringen
Afschrijvingen

1.164
1.920
(901)

Boekwaarde pet 31 december 2018

2.183

Aanschatfingswaarde
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen

7.213
(5.030)

Boekwaarde per 31 december 2018

2.183

Afschrijvingspercentages
Inventaris

20 33,3%
-

2018

2017

€

€

Voorraden
Voorraad boeken
Voorraad design

1.402
753

1.591
1.141

2.155

2.732

Naast de voorraad boeken zijn er tevens boeken in consignatie aanwezig met een gezamenlijke kostprijs
van circa € 735,76.
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2018

2017

€

€

Vottende vorderingen
Handeisdebiteuren
Overlopende activa

11.381
7.712

11.604
19.856

19.093

31.460

11.381

11.604

Handels de b ite uren
Debiteuten

Overopende actîva
Nog te ontvangen afrekening
Huur
Nog te ontvangen subsidie
Vooruitbetaalde kosten

1.270
3.961

-

2.481

3.864
13.500
2.492

7.712

19.856

2.012
7.718
55.577
1.172

1.247
9.648
6.077
1.261

66.479

18.233

Stand per 1 januari
Exploitatieoverschot

35.987
28.055

25.794
10.193

Stand pet 31 december

64.042

35.987

-

Liquide middelen
ING Bank
ABN AMRO
ABN AMRO ondernemers topspaarrekening
Kas

Stichtingsvermogen
Overige reserve
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2018

2017

€

€

Voorzieningen
Voorziening groot onderhoud gebouwen

8.500

-

Kortiopende schulden
Schulden aan leveranciers
Belastingen en premies sociale verzekeringen
Overlopende passiva

2.004
6.022
9.342

1.702
4.291
11.609

17.368

17.602

2.004

1.702

3.316
2.706

1.788
2.503

6.022

4.291

3.981
3.450
1.647
264

3.850
3.450
4.284
25

9.342

11.609

Schulden aan leveranciers
Crediteuren

Belastingen en premies sociale verzekeringen
Omzetbelasting
Loonheffing

Overlopende passiva
Vakantiegeld
Accountantskosten
Nog te betalen projectkosten
Diversen
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Nïet in de balans opgenomen regelingen en verphchtingen
Huurverplichting
De stichting heeft een huurovereenkomst met een looptijd tot en met 31 december 2022. De jaarlijkse
huur bedraagt circa € 45.000, waarvoor tevens van de Gemeente Haarlem een subsidie wordt
ontvangen, In de huurovereenkomst is opgenomen dat de stichting de huur niet hoeft te voldoen als de
gemeente de subsidie nog niet heeft betaald.

Huurverplichting printer
De stichting heeft een huurovereenkomst afgesloten voor de huur van een printer. De overeenkomst
heeft een looptijd tot en met 4 december 2024 en de jaarlijkse verplichting bedraagt € 1.476.

