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Bestuurlijke context
De Stichting Internationaal Orgelconcours organiseert tweejaarlijks het Internationaal Orgelfestival
Haarlem (IOH). De subsidievaststelling heeft betrekking op de jaren 2005 en 2006.
Tot en met 2004 was de productie en organisatie van dit festival in handen van de afdeling Cultuur van
de Gemeente Haarlem. Als gevolg van de kerntakendiscussie is er voor gekozen om de productie en de
organisatie van het festival, inclusief bijbehorend budget, met ingang van de editie 2006 over te dragen
aan de Stichting. Een en ander is beschreven in de Cultuurnota Haarlem 2005-2008 en staat ook
vermeld in de tweede bestuurlijke rapportage in 2006.
De festivaleditie 2006 was daarmee de eerste waarbij de volledige organisatie direct in handen was van
de stichting.
Het festival 2006 is afgesloten met een tekort van €10.
115
,
-. De festivalorganisatie wijt dit aan de
overheveling van taken op organisatorisch vlak en geeft aan dat het aanvullende subsidie niet toereikend
is om de werkelijke kosten te dekken. Inmiddels zijn er afspraken gemaakt met het bestuur van het
orgelfestival op dit vlak. Pas bij de nieuwe gemeentelijke cultuurnota kan worden bezien of er meer
financiële ruimte komt voor het orgelfestival.
Voor de editie 2006 wordt het tekort eenmalig aangevuld ten laste van de gemeentebegroting (onderdeel
cultuur).
Bezien wordt of ten laste van de rijksbegroting aanvullende middelen mogelijk zijn voor de festivaleditie van 2008. Hierover zijn bij het afsluiten van het cultuurconvenant 2005-2008 mondeling
afspraken gemaakt op bestuurlijk niveau.

Commissieparagraaf: Het college biedt deze nota ter kennisneming aan aan de commissie
Ontwikkeling.

B&W-besluit:
1. Het college stemt in met het inhoudelijk en financieel verslag van het Internationaal Orgelfestival
Haarlem 2006 en stelt de subsidie voor het orgelfestival editie 2006 vast op €65
.
050,
-.
2. De kosten van het besluit bedragen €1
0.
115,
-. Het besluit wordt gedekt uit het restant
Actiplanprogramma Cultuurbereik 2001-2004 product Evenementen en projecten, nummer 060406.
3. De betrokkenen ontvangen daags na besluitvorming informatie over dit besluit.
4. De commissie Ontwikkeling ontvangt het besluit van het college ter informatie.
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Algemeen
De Stichting Internationaal Orgelconcours organiseert tweejaarlijks het Internationaal Orgelfestival
Haarlem (IOH) heeft het inhoudelijk en financieel verslag ingediend van de festivaleditie 2006. Op
verzoek van de gemeente is onlangs een tweede, bijgestelde jaarrekening aangeleverd tezamen met een
aangepaste begroting voor de editie van het festival in 2008. Aangezien het festival tweejaarlijks
plaatsvindt, heeft de afrekening betrekking op twee begrotingsjaren, nl. 2005 en 2006.
Inhoudelijk
Het orgelfestival wordt al ruim een halve eeuw in Haarlem georganiseerd en heeft in die periode
internationaal een naam weten op te bouwen als festival met tal van concerten waarbij gerenommeerde
organisten aantreden, gecombineerd met een internationaal improvisatieconcours en een internationale
Zomeracademie die worden verzorgd door docenten uit heel Europa en bezocht door studenten uit de
gehele wereld.
Ook de editie in 2006 is onder leiding van een nieuwe producent artistiek-inhoudelijk succesvol
verlopen. De betrokkenheid en aanwezigheid van professionals en orgelstudenten uit binnen- en
buitenland is wederom groot geweest. Het publieksbezoek is echter tegengevallen. Ook de aandacht in
de pers en de andere media is beperkter geweest dan in voorgaande jaren. Beide aspecten vormen een
belangrijk aandachtspunt voor de volgend edities.
Organisatorisch en financieel
Tot en met 2004 was de productie en organisatie van het Orgelfestival in handen van de afdeling
Cultuur van de Gemeente Haarlem. Als gevolg van de kerntakendiscussie is er voor gekozen om de
productie en de organisatie van het festival met ingang van de editie 2006 over te dragen aan de
stichting. Het festival heeft hiervoor een aanvullend subsidie ontvangen van €21.
2
50v
oorde
organisatiekosten van de festivaleditie 2006 als gevolg van overdracht van taken.1
Als subsidiënt blijft de gemeente wel betrokken bij het festival. Een en ander is beschreven in de
Cultuurnota Haarlem 2005-2008. De overheveling van taken van de gemeente naar de stichting is
gepaard gegaan met een noodzakelijke aanvulling van het bestuur met deskundigen op bestuurlijk,
financieel en organisatorisch terrein.
De totale inkomsten van het IOH voor de festivaleditie 2006 bedroeg €180.167,- Hiervan werd
€65.
050,
- gefourneerd door de gemeente Haarlem (opgebouwd uit €21.
600
,
- (2005), €2
2.
200(
2006
)
en €21.
2
50,
- subsidie organisatiekosten). Daarnaast subsidieert het Rijk in het kader van het
Kunstenplan 2005-2008 een bedrag van €65.826,- voor de editie van 2006. De overige inkomsten
betreffen directe inkomsten (cursusgelden en kaartverkoop) en fondsen.
Het festival 2006 is afgesloten met een tekort van €10.
115
,
-. De festivalorganisatie wijt dit aan de
overheveling van taken op organisatorisch vlak en geeft aan dat het aanvullende subsidie niet toereikend
is om de werkelijke kosten te dekken. Niet uit te sluiten is dat (een deel van) de overschrijding op het
organisatiebudget moet worden toegeschreven aan aanloopproblemen als gevolg van de overdracht van
taken. Inmiddels zijn er afspraken gemaakt met het bestuur van het orgelfestival op dit vlak. Pas bij de
nieuwe gemeentelijke cultuurnota kan worden bezien of er binnen de gemeentebegroting meer
financiële ruimte komt voor het orgelfestival. De kosten van het besluit bedragen €10.
115,
-. Het tekort
voor de editie 2006 wordt eenmalig gedekt uit het restant Actieplan Cultuurbereik 2001-2004, product
Evenementen en projecten, nummer 060406.
Bezien wordt of ten laste van de rijksbegroting aanvullende middelen mogelijk zijn voor de
festivaleditie van 2008. Hierover zijn bij het afsluiten van het cultuurconvenant 2005-2008 mondeling
afspraken gemaakt op bestuurlijk niveau.
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Met ingang van 2007 ontvangt het IOH jaarlijks een subsidie van €33.
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programmeringskosten als de organisatiekosten. Voor de editie 2008 is aldus in totaal €67.
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gemeentewege als regulier subsidie voor het festival.

