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Bestuurlijke context
De St. ABC Architectuurcentrum Haarlem ontvangt structureel subsidie voor personeelskosten ten
behoeve van de professionalisering van de organisatie. Het subsidie over 2006 dient te worden
vastgesteld.

Bij de Cultuurnota 2005-2008 is besloten om het subsidie aan de St. ABC Architectuurcentrum Haarlem
met€7.800,= te verlagen. Aanleiding daarvoor is het feit dat de Stichting in de afgelopen jaren zeer 
goed in staat is gebleken externe fondsen te werven en sponsors langjarig aan zich te binden.

Commissieparagraaf: Het college informeert de gemeenteraad over de vaststelling van het
subsidie aan de St. ABC Architectuurcentrum Haarlem over het jaar 2006.



Algemeen
De in 1989 opgerichte Stichting ABC Architectuurcentrum heeft als doel het bevorderen van de
belangstelling voor de gebouwde omgeving in Haarlem en omstreken.
Daarnaast wil het de kwaliteit van die omgeving in de regio Zuid-Kennemerland en de
Haarlemmermeer bevorderen.
Het ABC organiseert jaarlijks ca 35 activiteiten, zoals exposities, lezingen, symposia en discussies
over interieur, architectuur, stedenbouw, landschap en alle kunstvormen die daarmee samenhangen.
Het ABC Architectuurcentrum Haarlem richt zich op allen die zich beroepsmatig met de gebouwde
omgeving bezig houden: (interieur)architecten, stedenbouwkundigen, landschapsarchitecten,
projectontwikkelaars en beleidsmakers.
Alle activiteiten worden echter weloverwogen toegankelijk gemaakt voor een breed publiek.
Voor jongeren en onderwijsinstellingen worden afzonderlijke initiatieven ondernomen.

Verslag 2006
De activiteiten en exposities in het kader van het jaarthema ‘Nederland heeft de ruimte’ hebben in 
2006 ruim 11.000 bezoekers naar het Architectuurcentrum getrokken. Daarnaast kwamen ca 1000
bezoekers naar openingen, lezingen/discussies etc., en werden voor kinderen van 7 tot 12 jaar
kinderpartijtjes en workshops georganiseerd.
Ook het onderwijs (zowel basis- als voortgezet) weet het centrum steeds beter te vinden voor
samenwerkingsprojecten.
Verder werd samengewerkt met o.a. gemeente en provincie en vele Haarlemse culturele instellingen.
Eind oktober 2006 heeft de stichting een permanente educatieve multimedia-presentatieruimte in
gebruik genomen. De opzet van deze opstelling sluit aan bij de educatieve presentatie van het
aangrenzende museum ‘ het Historisch Museum Zuid Kennemerland: een multi-media presentatie
waarin aandacht wordt besteed aan sociale aspecten van de geschiedenis van de stad. In de presentatie
van het ABC ligt het accent op ontwikkelingen op het gebied van architectuur, stedenbouw en
landschap. Ontwikkelingen in het verleden, maar ook ontwikkelingen die de toekomst raken en
beïnvloeden. Het ontwikkelingsproces wordt op een dynamische manier geïntroduceerd.
Deze bouwgeschiedenis wordt getoond m.b.v. een grootbeeld projectie van monumentale
panoramabeelden van de stad. Gebruik van diverse animatietechnieken maakt het mogelijk om het
Haarlem van vroeger op een enthousiastmerende manier in het Haarlem van nu te laten veranderen.
Wetenswaardigheden op het gebied van bouwgeschiedenis, stadsarchitecten, stadsuitbreiding en -
vernieuwing zijn thema’s die op een attractieve manier aan bod komen. 

Financieel
Het bestuur van de stichting heeft de jaarrekening 2006 ingediend. Deze bestaat uit een
exploitatierekening en een balans, voorzien van een samenstellingsverklaring door een
accountantsbureau.

Het gemeentesubsidie ad€ 28.800,- is uitgegeven aan het doel waarvoor het ter beschikking is gesteld,
namelijk personeelskosten. De Stichting heeft over 2006 een exploitatietekort geleden van€ 30.350,-.
Dit tekort is mede ontstaan, doordat er een bedrag van€ 37.740,- is gedoteerd aan een voorziening
arbeidsongeschiktheidskosten. De stichting heeft deze voorziening gevormd om de lasten van een
langdurig zieke medewerker in 2007 te kunnen opvangen.
In 2006 heeft de stichting een ruimte voor permanente educatie gerealiseerd.. Hiervoor heeft de
stichting een bestemmingsreserve, waaraan in 2006 een bedrag van 54.512,- is onttrokken. De
stichting verwacht voor de afronding van deze inrichting nog€ 33.000 uit de bestemmingsreserve 
nodig te hebben. Het resterende deel van de bestemmingsreserve (€ 19.498,-) is in 2006 vrijgevallen
ten gunste van de algemene reserve. Uit de algemene reserve heeft de stichting het exploitatietekort
over 2006 kunnen opvangen. Het eigen vermogen van de stichting geeft na verwerking van de
mutaties het volgende beeld:
Algemene reserve € 20.915
Bestemmingsreserve € 33.000
Voorziening arbeidsongeschiktheid € 37.740

Totaal eigen vermogen per 31-12-2006 € 91.655
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