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Onderwerp: Vaststelling subsidie 2010 Stichting Patronaat
Reg. Nummer: 2011/159924

1. Inleiding
Voor het jaar 2010 heeft Stichting Patronaat van de gemeente Haarlem diverse
subsidies ontvangen. Conform de richtlijnen van de Algemene subsidieverordening
van de gemeente Haarlem dienen deze subsidies te worden vastgesteld.
Stichting Patronaat heeft 2010 afgesloten met een positief resultaat van € 119.000,-.
Het negatief eigen vermogen bedraagt € 296.000,- per ultimo 2010.

2. Besluitpunten college
1. Het college besluit de exploitatiesubsidie voor 2010 aan Stichting Patronaat

vast te stellen op € 663.747,90
2. Het college besluit het subsidie huurdersonderhoud voor 2010 aan Stichting

Patronaat vast te stellen op € 162.156,-
3. Het college besluit de subsidie voor huur- en servicekosten voor 2007 t/m

2010 aan Stichting Patronaat vast te stellen op € 593.312,-, respectievelijk €
606.300,-, respectievelijk € 621.200,- en € 616.412,-

4. Het collegebesluit heeft geen financiële consequenties
5. De betrokkenen ontvangen daags na besluitvorming informatie over dit

besluit
6. Het besluit van het college wordt ter informatie gestuurd aan de commissie

Ontwikkeling

3. Beoogd resultaat
Vaststelling van diverse aan Stichting Patronaat verleende subsidies.

4. Argumenten
De prestaties van Stichting Patronaat (hierna: de stichting) zijn zowel inhoudelijk
als financieel conform de voorwaarden uit de subsidiebeschikking 2010.

Jaarverslag 2010
In het financieel en inhoudelijk jaarverslag 2010 legt de stichting verantwoording af
over de besteding van het subsidie gedurende dit kalenderjaar. De stichting
organiseerde 412 activiteiten, exclusief de verhuur. Het aantal bezoekers bedroeg
110.000, aanzienlijk lager dan de afgelopen jaren door het sterk verminderde aantal
optredens (bezoekersaantal 2008: 137.000; 2009: 129.000). Maar de besteding van
bezoekers per activiteit was hoger. Op het 3e podium in het voormalige eetcafé
programmeerde het Patronaat een reeks gratis toegankelijke concerten. Vanuit het
cultuurparticipatiebeleid ontvangt de stichting voor dit podium een aanvullend
subsidie van € 12.500,-, m.n. bedoeld voor het laten optreden van Haarlemse
amateurs.

Exploitatiesubsidie
In 2010 is aan de stichting een exploitatiesubsidie van € 663.747,90 verleend. Het
jaar 2010 is afgesloten met een positief exploitatieresultaat van € 119.000,-. Ten
opzichte van de oorspronkelijk ingediende begroting 2010 (met een voordelig saldo
van € 98.000,-) is sprake van een voordeel van ruim € 20.000,-. De in 2010
ingezette maatregelen, zoals het verschuiven van de focus van het programmeren
van zoveel mogelijk activiteiten naar zoveel mogelijk rendabele activiteiten,
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alsmede de reorganisatie in de programmering van het voormalige Patronaat-café,
hebben met name tot dit mooie resultaat geleid.

Subsidie huurdersonderhoud 2010
Voor 2010 is een subsidie huurdersonderhoud van € 162.156,- aan Stichting
Patronaat verleend. Voor het huurdersonderhoud is door de accountant een separate
verklaring afgegeven, waarin wordt vastgesteld dat het door de gemeente
beschikbaar gestelde subsidie voor huurdersonderhoud juist en volledig is
verantwoord en dat de besteding ervan oveeenkomstig de doelstelling heeft
plaatsgevonden. Van de ter beschikking gestelde bedragen resteert per 31 december
2010 een bedrag van € 15.705,-. Dit bedrag is overeenkomstig de afspraken
gedoteerd aan de bestemingsreserve huurdersonderhoud (stand per ultimo 2010
bedraagt € 51.212,-).

Vaststelling huursubsidie 2007 t/m 2010
De gemeenteraad heeft met het vaststellen van de nota “Verhuur en aan verhuur
gerelateerde exploitatie cultuurpodia”(Cultuur/2006/562) o.a. besloten een subsidie
in de huurkosten aan de huurders te verstrekken. Bij collegenota 2008/4499 is het
huursubsidie van alle podia voor 2006 vastgesteld.
Het college besluit nu in deze nota om de huursubsidie (incl. servicekosten) voor
2007 t/m 2010 aan Stichting Patronaat vast te stellen op € 593.312,-, respectievelijk
€ 606.300,-, respectievelijk € 621.200,- en € 616.412,-.
Vaststelling van het subsidie op de hierboven genoemde bedragen heeft geen
financiële consequenties. In het vervolg zal het subsidie voor de huur- en
servicekosten worden betrokken bij de vaststelling van het exploitatiesubsidie/
subsidie huurdersonderhoud.

Accountantsverklaring
De jaarrekening 2010 is voorzien van een goedkeurende accountantsverklaring
(inclusief een getrouwheidsverklaring) en tevens is vastgesteld dat de in de
jaarrekening 2010 verantwoorde baten, lasten en balansmutaties voldoen aan de
eisen van de financiële rechtmatigheid zoals vermeld in de subsidiebeschikking/
ASV van de gemeente.

5. Kanttekeningen
De vermogenspositie van Stichting Patronaat is nog steeds zorgwekkend, zij het dat
door het positieve resultaat van 2010 deze positie is verbeterd. Per ultimo 2010 is
nu sprake van een negatief vermogen van € 296.000,-. (Ultimo 2009: € 415.000,-
negatief). Het streven is erop gericht om ook de jaren 2011, 2012, 2013 e.v. met een
positief resultaat van ca € 100.000,- per jaar af te sluiten. In principe zou per ultimo
2013 het negatief eigen vermogen moeten zijn omgebogen in een gering positief
eigen vermogen. Inmiddels is er sprake van een aantal bedreigingen door actuele
ontwikkelingen:
-de effecten van de btw-verhoging per 1 juli 2011;
-het verlagen van het exploitatiesubsidie door de gemeente Haarlem;
-het afschaffen van de subsidie voor ID-banen;
-de extra kosten verbonden aan de invoering van de cao voor poppodia.
Hierdoor bestaat het risico dat de aanvankelijke planning niet kan worden
gerealiseerd. Voor wat betreft het lopende seizoen 2011 kan worden opgemerkt dat
op basis van de resultaten over het eerste kwartaal de prognose van een voordeel
van € 100.000,- ruimschoots kan worden gerealiseerd. Hier zou de komende btw-
verhoging per 1 juli a.s. nog roet in het eten kunnen gooien.
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Gelet op de nog steeds zwakke financiële positie van het Patronaat zal de stichting
worden verzocht om m.i.v. de rekening 2011 een paragraaf weerstandsvermogen of
risicoparagraaf in de jaarrekening op te nemen.

6. Uitvoering
-.

7. Bijlagen
Jaarrekening 2010 Stichting Patronaat ter inzage.

Het college van burgemeester en wethouders

de secretaris de burgemeester
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Geachte heer Vlegels, beste Patrick, 

Bijgaand treft je onze jaarrekening over 2010 aan, vergezeld van de verklaring van de 
accountant. 

Met vriendelijke groet. 
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Directieverslag 2010 

De Samenvatting 
Met 2010 heeft Patronaat een modeljaar afgesloten. In de komende jaren zal de totstandkoming 
van het resultaat telkens vergeleken worden met hoe dat in 2010 ging. 
Patronaat heeft zich in 2009 voorgenomen om in de eerstkomende vijfjaren telkens een resultaat 
van € 100.000 te realiseren om zodoende van het negatieve eigen vermogen af te komen dat zich 
in de eerste jaren na het betrekken van de nieuwbouw in 2005 vormde. Dat is in 2010 alvast 
gelukt. 
Na die eerste vijfjaar van voorgenomen positief resultaat van € 100.000 mag de organisatie in 
staat geacht worden om een bescheiden eigen vermogen op te bouwen waarvan het streefniveau 
thans ligt op € 400.000. Gezien de jaarlijkse omzet lijkt dat een alleszins realistisch niveau. 
Het resultaat dat gerapporteerd wordt over 2010, ongeveer € 104.000, is tot stand gekomen 
zonder bijzondere of uitzonderlijke posten. Het is geheel te danken aan de bijdrage vanuit de 
activiteiten (de contributiemarge) en een verantwoorde inkleding van de overhead. 

Het Resultaat en de Toekomst 
Daar waar in 2009 de beantwoording van de kredietcrisis en het rookverbod gezocht werd in het 
programmeren van zoveel mogelijk activiteiten, werd het antwoord in 2010 gevonden in het 
verschuiven van de focus naar zoveel mogelijk rendabele activiteiten. Verder is er reeds in 2009 in 
het Patronaat-café een reorganisatie doorgevoerd die betekent dat het café geen eigen overhead 
meer heeft. En dat, net als in de kleine- en grote zaal, er naast betaalde krachten vrijwilligers achter 
de bar staan. Het financiële effect hiervan moet op € 100.000 per jaar worden geschat, en 2010 is het 
eerste jaar dat deze herstructurering het hele jaar effect had. 
Onder gelijkblijvende subsidie- en marktomstandigheden mocht Patronaat komende jaren een 
evenzeer tevredenstellend resultaat verwachten. 

De Bedreigingen 
Opnieuw zijn er bedreigingen. De verhoging van rijkswege van het btw-tarief op de toegangskaarten, 
de bezuiniging van de gemeente Haarlem op de cultuursubsidies, het verdwijnen van de ID banen en 
de extra kosten met betrekking tot de invoering van de CAO voor poppodia bedreigen het 
voortbestaan van de missie van Patronaat: 

De Missie: 
Patronaat is hét toonaangevende podium voor (de ontwikkeling van) muzikale expressiviteit. 

De Conclusie 
De scenario's die zich zouden kunnen voltrekken als gevolg van de reactie van de bezoeker op de 
btw-verhoging zijn doorgerekend. Daarbij is rekening gehouden met het bezuinigingsvoorstel vanuit 
de gemeente Haarlem. We zijn er trots op te kunnen melden dat, mede gezien het resultaat uit 2010, 
het maximale risico daarin bestaat dat we twee jaar later ons negatieve eigen vermogen verslagen 
zullen hebben. 
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JAARVERSLAG RAAD VAN TOEZICHT PATRONAAT 2010 

Het 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 Code Cultural Governance die in 2006 is 
gepubliceerd. 

Goedkeuring jaarrekening 
De Raad van Toezicht heeft in april 2011 de jaarrekening en het verslag van de directie 
over 2010 goedgekeurd. 

Cultural Governance 
De principes en best practices uit de 'Code Cultural Governance, Pas toe of Leg uit' 
(editie 2006) worden in beginsel 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 dd. 11 oktober 2006 opgenomen. Dit 
is de derde keer dat de Raad van Toezicht verslag doet van de mate waarin de stichting 'voldoet' 
aan de Code Cultural Governance. 

De directeur/bestuurder van het Patronaat wordt benoemd en 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. 

Zoals in het verslag over 2009 vermeld, is door de Raad eind 2009 het besluit genomen om twee 
leden van het Management Team als tijdelijke directie/bestuur aan te stellen. Dit naar aanleiding 
van het aangekondigde vertrek van de vaste directeur per 1 februari 2010. De bezoldiging van de 
interim directeur(en)/bestuurder(s) sluit aan bij het karakter van het Patronaat en paste binnen de 
begroting (1.4). 

Per 1 september 2010 werd een vacature binnen de Raad van Toezicht gevuld en sinsdien bestaat 
de Raad uit vier leden. De leden van de Raad van Toezicht ontvangen geen bezoldiging of andere 
vergoeding voor hun werkzaamheden. De benoemingsperiode is vier jaar. 

De directeur/bestuurder is primair verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van het Patronaat. De 
Raad van Toezicht keurde in 2010 de begroting 2011 en de jaarrekening 2009 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 2010. 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 stelt vast dat in het 
bijzondere jaar 2010 door o.a. de voortgaande gevolgen van de kredietcrisis, aangekondigde Btw 
verhoging voor cultuur en aangekondigde bezuinigingen bij de gemeente de begroting 2010 
uitermate goed is gerealiseerd.. Gegeven de bijzondere omstandigheden heeft directie/bestuur en 
informeel ook de raad dit in continue afstemming met de Wethouder gedaan. De in 2009 ingezette 
kaders hebben opvolging gekregen en zijn In 2010 verder zal worden uitgewerkt. Met een 
versterking van de financiële positie van het Patronaat als gevolg. 

De Raad van Toezicht heeft in 2010 twaalf keer vergaderd. Daarbij is afgeweken van het 
oorspronkelijke schema omdat, net als het jaar hiervoor, de financiële en personele situatie waar het 
Patronaat in verkeerde daartoe noodzaakte. 
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ln de 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, de jaarrekening en de gehanteerde systemen van administratieve organisatie 
en interne controle. In de buitengewone vergaderingen werd steeds gesproken over 
specifieke relevante en actuele onderwerpen, zoals de voortgang van de ingezette 
reorganisatie en de invulling van de functie van de directeur/bestuurder. Daarnaast vond 
er regelmatig bilateraal contact tussen leden van de Raad van Toezicht en de 
directeur/bestuurder plaats, waarin de Raad van Toezicht de directeur/bestuurder ook van 
advies ('raad en daad') terzijde stond. De Raad van Toezicht voerde informele 
gesprekken met de Vrijwilligerscommissie, de Ondernemingsraad en het management 
team. 

In deze gesprekken de invulling van de functie directeur/bestuurder van het Patronaat aan 
de orde gewest. In 2010 heeft de raad de tijdelijke invulling van de functie 
directeur/bestuurder omgezet in een benoeming voor de periode van in ieder geval één 
jaar. Daarmee werden de heren Blijleve en Schmalgemeijer gezamenlijk de directeur/bestuurder 
van het Patronaat. Na een aanvankelijk succesvolle invulling is dit in de loop van 2010 de 
samenwerking sterk verminderd. 

De Raad van Toezicht heeft eind 2010 van de directie vernomen dat de samenwerking tussen beide 
directeuren, mede door de dubbele functies die zij binnen het Patronaat vervullen, niet langer 
werkbaar was. De (politieke) vooruitzichten binnen de culturele sector maken het belang van een 
ultiem presterende directie voor de raad essentieel. Deze situatie heeft de Raad van Toezicht doen 
besluiten in te grijpen. In goed overleg met alle betrokkenen zijn het Patronaat en de heer 
Schmalgemeijer overeengekomen om de arbeidsovereenkomst met laatstgenoemde te beëindigen. 
Tot het moment van aantreden van een algemeen directeur zal de heer Blijleve de directiefunctie 
tijdelijk blijven invullen. 

Voor de structurele invulling van de directiefunctie van het Patronaat is de Raad van Toezicht 
gestart met het opstarten van een werving en selectieprocedure voor het werven van een 
algemeen directeur van het Patronaat op basis van een hernieuwd profiel. Dit profiel wordt 
opgesteld met betrokkenheid van het Management Team en de Ondernemingsraad. Ontwikkelingen 
op gemeentelijk niveau, waarbij o.a. onderzocht wordt naar mogelijkheden tot nadere samenwerking 
tussen de verschillende Haarlemsche podia hebben ertoe geleid dat de genoemde werving en 
selectieprocedure in 2010 niet is opgestart. De raad volgt deze ontwikkelingen nauw en in goed 
overleg met gemeente en andere podia. 

Reeds in 2009 heeft de Raad van Toezicht het Management Team en de Ondernemingsraad 
geadviseerd een vertrouwenspersoon aan te stellen. Deze functie is door het Patronaat in 2010 
ingevuld. 

Er vond vier maal een ontmoeting van (een deel van) de Raad van Toezicht met de Wethouder 
Culturele Zaken van de gemeente Haarlem plaats. 

De Raad van Toezicht heeft door een zeer intensief jaar door buitengewone omstandigheden 
waarin hij in ook in 2010 moest functioneren, waaronder een directiewisseling afgezien zien van een 
formele evaluatie van zijn eigen functioneren. Dit zal in 2011 formeel gebeuren. Ten behoeve van dit 
verslag is evenwel vastgesteld dat de opkomst en betrokkenheid van de leden zondermeer goed 
was te noemen. De leden van de Raad hebben geen belemmeringen bij het uitvoeren van hur 
toezicht ervaren. 
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Een auditcommissie overlegde namens de Raad met de zakelijke leiding en rapporteerde 
de bevindingen aan de Raad van Toezicht. In juni 2009 vond bilateraal overleg tussen de 
Raad van Toezicht en de accountant plaats. In dat gesprek heeft de accountant zijn 
tevredenheid over de jaarrekening en het systeem van risicobeheersing en controle 
uitgesproken. Tevens is afgesproken dat de accountant voortaan afschrift van alle 
rapportages aan de directeur/bestuurder aan de Raad van Toezicht zal sturen. 

In 2010 is de door de Raad van Toezicht wenselijk geachte verzekering tegen 
aansprakelijkheid voor de Stichting, de directeur/bestuurder en de Raad van Toezicht 
ingevuld. 

Ten behoeve van dit verslag wordt vastgesteld dat de Stichting in 2010 het grootste deel 
van de in het verslag over 2009 opgenomen verbeteringen ten aanzien van de toepassing 
van de code heeft doorgevoerd. Specifiek is n 2010 voorzien in: 

1. Een gefaseerd rooster van aftreden voor de Raad van Toezicht; 
2. Een analyse van het gewenste besturingsmodel; 
3. Het ven/verven van inzicht in de mate waarin en de wijze waarop de 

bestuurder/directeur/bestuurder ervoor zorgt dat werknemers zonder gevaar voor hun 
rechtspositie (vermeende) onregelmatigheden van algemene, operationele en financiële 
aard kunnen melden. 

Samenstelling en profielschets 
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 en politiek/bestuurlijk gebied. 

Op 1 januari 2010 bestond de Raad van Toezicht uit Bert Kempen, Herman Voogd, Edward Snieder 
en Wouter Rutten. Per 1 september 2010 tradt Arda Gerkens toe. Zoals vorig jaar reeds 
aangegeven heeft Wouter Rutten heeft te kennen gegeven medio 2010 de Raad van Toezicht te 
verlaten in verband met zijn benoeming als lid van de Raad van de Gemeente Haarlem voor de 
periode 2010 - 2014. Edward Snieder neemt daarom sinds 10 februari 2010 de taken van de 
voorzitter van de Raad van Toezicht waar. Eind 2010 bestaat de Raad uit Bert Kempen, Herman 
Voogd, Arda Gerkens en Edward Snieder. 

Haarlem, 29 april 2011 

Drs. M. E. Snieder RC 
Voorzitter 

ACtrium 
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BöLÊNS 

IVbteriëJe vaste activa 
lrMsrtaris'apper*xr 

Vlottende activa 

31 deoenter2010 31 deoenter2009 

D 28748 32615 

vfaaraden horFra 
CtebiteLren 
Te vorderen Gemserte Haarlem 

2) 
3) 
4) 
5) 

6
) _ 

40.139 
92.128 

0 
2301 
9.96b 

175.063 
319.59/ 

39.163 
4a847 

5000 
0 

24.943 

241.448 

Te ontvangen SLtedes 
CXenge vcrdenngFn en 

vooaitbRtaalde kcsten 

UcMcte m d d e i e n 

2) 
3) 
4) 
5) 

6
) _ 

40.139 
92.128 

0 
2301 
9.96b 

175.063 
319.59/ 

39.163 
4a847 

5000 
0 

24.943 

241.448 

Kiisposten 
43:610 

1.557 
4&b/3 

319.59/ 

60790 
40.100 
27.216 rSDcoai K reKenr ( j uuuc i 1 

43:610 
1.557 

4&b/3 

319.59/ 

60790 
40.100 
27.216 

354.400 

Ffebcbank, telerekering 55.634 139.858 
146.475 2B7.9&4 

494.820 654.979 

ACtrium 
^ ^ Paraaf voor 

waaimeridngsdoeleindai 
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BALANS 

RASSIBF 

B gen vermogen 
StiGhöngsvemogen 
FtesdtaEt boel^aar 

Bestermringsfords HuudaaxJeriTXJd 8) 

31decErrber2010 

■414.947 
1ia672 

296.276 
51.212 

31deaerrber2D09 

658962 
244.015 

414.947 
35.507 

245.064 ^379.440 

Lan^ opende scJnJ eten 
Lering \rtie*/ 9) 
Lering Cjerreerte hbarlem 

Kortiopencte sdhUden 
Aflossingsverplichting 

langlopende schJden 
Qedteuen 

ChrEEtbelasting 
Loorbelasting en pnsnrieheffing 10) 
Vfccnitortvangen stbside Gem Haa ian 
CXerige schdden en 

overlopende passiva 11) 

147.500 
60.000 

^ / . .TT ) 

177.500 
90.000 

120.UÜU 
181.220 

90.000 
401.721 

0 
24./ÜO 

3.319 
32831 

0 

2D6.3/3 239.048 

267.500 

532383 765919 

494.820 654.9/9 
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C^brengstenFYocy j m u i n g 
Oraet f^srtvertocp 
O T E E I hfcreca 
QTBetX^rtxu-
QrBEt Qardercbe 
QTEEtSLteides 
Totaal G^brengsten FYri^amTEring 

Kostprijs FYü^arrrrEring 
KDetprijs Aü^te i ten 
hfcstprijs hbreca 
MDStprijs rvfedBAcrkErs 

Totaal Kostprijs Prograrrrrcring 

DakMngsbijc^age 

n>i i—i 
Fterscnedskiasten 
hUswestingetosten 
Qgaris^iekDsten 
IVbrteöri^EGten 
Kx ten Tbe^ertechriek 
AjtcrrEfi seri ngstosten 
Rcyarntf lngsKDsten 
Afedrijvingskosten 
Pf: SLteicies, SpaTscring en CX^rig 
Totaal OMrtvBd 

Ffesiifec* Bectijfsvoering 

DN^rse B^en en Lasten 

Ü M M H t 

13) 

14) 

NBQI reen: 
2010 

644.231 
962279 
142741 
60.805 
42C94 

1.852151 

-678365 
-240.233 
^I50.7©4 

-i.aeaaei 

15) 
16) 
17) 
18) 
19) 
23) 
21) 
22) 
23) 

24) 

48Z790 

760.431 
774.175 
121712 
58326 
39.491 
26441 
24.C40 
15.475 

-1.473.676 

Beg^cting Rsalrteft 
2010 2009 

9i9.2ay 987.8/0 
12n?5R0 1.109.610 

97.300 /aae/ 
62000 66.292 
26500 61.131 

2307.648 230*770 

-816696 -1.031.3ÜU 
-305.768 -261.342 
-S36.581 -4/6.291 

-1.659.044 

648604 

"754.590 
806.900 
180.800 
49.000 
51.900 
37.000 
26250 
15.600 

-1.3/1.448 

-1.760023 

534747 

992190 
/ 8 5 / 8 / 
1028/4 
50.396 
42541 
21.505 
24.285 
16510 

-1.506334 
348413 550592 528754 

134377 

0 

96012 

0 

4993 

2/4.529 

Pt. Dctetie besta-m-ingsreserx^ huLrdercndertioud 

R e s i i t a a t m Dotatie besterm i i «jiJUMave 

134377 98012 7795?? 

-15./D5 0 -35507 

1ia672 9eoi2 244015 

ACti 'tnum 
VCCOUMTAKT8 
Paraaf voor 
waannerkingsdoekinden 
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QiondslagBnvoorvwaardEringenresUla^li iaxJing 

AgemBen 
De jaametening is cp gemaakt cp basis van hstcrische kostprijs De v\aardering van activa 
en passix^ gescHedt, vacr zc^^r riet anders vamrd4 tegen ncrrinale waarda 
W r ^ e n waden toegerekerxJ aan de pericxde vvaarin ze zijn gereeliseeixl Vferiiezen v\axten 
veranlv\oord In het jaar waarin Z B MDorzienbaar zlja 

CCnHnüiteitsveranderBtel ling 
De geharteerde grrclsiagen voer vvaardering en nesütaetbepaling zijn gebaseerd cp de 
ocrtlrUteitsv^njnJtj stelling van de stichting Bdnter gezien de finandëfepoatie van de 
stichting is haar \*xrtbestaan cnzEker. IVfet Gemeente Haarlemwcrdt intensief cverleg geboerd 
cverdenoodzstelijtemaatrBgeierL Hst bestixr verwacht c p g o n d van dtcver ieg en cp basis 
van de n^önsgden d e i r tem ge ro ren vvaden de recessie het heefd te k x n e n beden. 

Msten&e vaste acb\^ 
De meteriae vaste a ^ v a werden gew\aardeerd tegen aaredEff i rgswaar^ 
kosten vefTTirclerd met afechijvingen bepaald cp basis van de geschslte legers 
rekering houdend met een e\^rtueleresl\Aaarde De afedrijvingen bedragen een vast percentage 
van de aansdnrfRngswaarde cf vervaardgngskosten. 

Vfecrraden 
De handdsvocn^den waden gaAaadeerd tegen vsrlcijgngspijs, dan v ^ 
MOOT ZD^BrxxJg ertder a f t ^ \ ^ n een \«orziering vcor irxxxrantheid 

Vfcrderinqen 
\Aacr zo^er nodg is cp de x^rderirgen een Mocrzierirg vagere c r i rbaahad in rrirrterir^ 
gebracht. 

CVerige activa en passi\^i 
A l e (>/erige adiva en passiva zijn cpganomen tegen rxrr inde waarde 

/^gemeen resdtaat 
Het nssdtast werdt bepadd d s het verscril tussen de cpbTergstwaande van de gdewerde 
prest res en vsrrichte densten enerzijds en arxlerajds de kosten en andere lasten van 
het jaar, ge/vaardeerd tegen Mstcrisdne kostprijzen 

Ftesdtaatbepeling 
h ö resdtaat w o r t bepadd d s het versdi l tussen cte nettoerrtó en de to 
lasten van het verdagaar n ^ i r ad tnen i rg van de Hervoavernnsldevvaarderings

gurcteiagan Wnstan zijn v ö ^ r t w o ^ d in het jaawaarin de gcederen zijn gde*«d . aq. 
de densten zijn verricht. Vferiiezan welke hun ooreprang vinden in het boet^aar zijn in 
aarrnerki r g genomen ZDda deze voorzienbaar zij n. 

NettoorrEBt 
D9 nett<>crreEt betreft de cptaergst van de in het verslagaar aan derden gdö^erde 
goederen en densten na ^ lnek \«n torlingen en crrEEtbdasöng 

Avtrium 
^ ^ Paraaf voor 

waarmerkingsdoeleiaaea 
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KosteriisvandeorreEt 
Chder de kostprijs van de crr^Et wordt verstaan de drecte aan de gde\«rde gcederen en derste^ 
toe te nekanen tosten Hercrxier is voorts begepen een rrutdie in de cfwaardering wegens 
inoxranthad van de vocrraclan. 

/^sdriivingen 
De rfsdrijvingen cp de rTEleride vade aotiva zijn berekend dcxx rriddd van \«ste percentage 
vandeaarfcjdfcfTuyaAaarde, opbaasvande>^rwachteeocncrTischel»AensduLr. 
BoekAinsten en Msriiezen dj vertoop van rrateriële vaste activa zijn begepen onder de 
afedrijvingen, boekwinsten echter dleen voer zever de boekwinsten riet in rrindaing zijn 
gefcradnt cp verN^ngende investeringen 

Cöar waar inccdzd<dijkzijn de in cft nappert epgenerren vergdijtende djfers, dechts vocr 
vergdijkirgsdodanden aangepast 

Avnum 
■^ACCOUMTAHTS 

^ ^ Paraaf voor 
waarmeridngsdoelemden 
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Toel idKing o p de balans per 31 cleoenljer 2010 

2010 2009 
M^er iëe vaste activa 1) 
Het Msrlocp is ais Mdgt: 

Boekyvaande per 1 januari 2010 
B j : Investeringen 

/ * >öfechijvingen 
BoekwaadeperSI clecaTber2010 

^enscheixAaarde 
f t . CLmJ^ ie /e^sch i j v i ngen 
BüekiAasrcieper31 deGerrber2010 

DebteLren 2) 
De specificatie lüdt sis vdgt: 

Overige dedteLren 
Vfcxrziening cverige dedteLren 

GerrBerte Haarlem 3) 
Cte spedficdie l i id t sis Mdc£ 

Gefadtraerd 
CX^erige \A3rderingen 
Vfacrziering pesten Gemeerte Haarlem 

Oreietbelastirri 4) 
Oe spedf ic^ ie lüdt als vdgt: 

^engf te deoerrber 
SLppletie 

€ 

32615 

ii.eoe 

€ 

40.500 
8.625 

44.223 
- 1&4 /b 

49.125 
-16510 

^ 7 4 8 32615 

116742 
-87.995 

105.134 
-72519 

28747 32615 

31-12-2009 31-12-2008 
€ 

^ . 7 3 4 
-2606 

€ 

44.612 
- / 6 5 

9Z128 43847 

31-12-2UUÜ 31-12-20U8 
€ 

O 
0 
O 

€ 

0 
5.000 

0 
0 5.000 

31-12-2009 31-12-2008 
€ 

2301 
0 

€ 

0 
0 

2301 0 
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T e ontvangen stbs jdes 
De spedficctie lüdt sis vdgt: 
FFK(voorheen FFPIVD - kerrpcxla 
FFKCvoatieen FPRS/j) - Qutezaal 

5) 

CX^rigevaxlerincien en overlopende activa 6) 
De specificatie lüdt els vdgt: 

Nog te ortvangen recettes Ffe^ogc 
Te cntvangen derkat ing 
Vfcicrütbetaalde bectagen 
Tefadunenenvert ixr IS ' I ^CÖ 
T e fad i reren sporecring voorgaand jaar 
Barkrente 
RekeringCtaurartSL F tobAxbA f l e rd 
CXerige vaxleringen en o/ericpende activa 

31-12-2010 31-12-2009 
€ 

9.965 
0 

€ 

11.443 
13.faUU 

9.965 24.943 

31-12-2010 31-12-2ÜU9 

69.261 
35455 
24.503 

0 
14.320 
3436 
7.518 

20.569 

84.579 
73317 
39.027 
15.389 
5.000 
4.626 

0 
19.510 

175063 241.448 

2010 2009 
StichtingsvenTDCien 
Het Msriocp is als Mdcjt: 

Stand per begn boekjaar 
B j : resütact boe^aar 
Stand per ande boekjaar 

BesterTiringsfdrJsl-ÜLJxieraxtertTaud 
Het verloop is d s vdgt: 

Stand per begn boekjaar 
B j : ontvangen s t t e i d e 
i
0
^ dekking cndertxxjdskosten 

Stand per d n d e boei^aar 

8) 

€ € 

^14.917 -658962 
118672 244.015 

-296275 -4\A.947 

2010 2UU9 
€ € 

3 5 5 0 / 0 
162165 162000 

-146460 -126493 
51.212 35.507 

Lsndopende schüden 9) 

Lering I nB^ / 
□ t betreft een door lnB»/verslrekterentdcEB lening. De lering wordt ^gdost r r idde ls 
jaari ijkse tenri jnen van € 30.00a 

Lering Gemeente Haarlem 
D t belieft een door de gemBerte hbariemx^rstrekte lering m d een rerteperoentage 
van 5 % De lering dent vanaf 2009, in 5jaariijkse tenrijnen te werden dgeiosL In 
2009 is echter nog riet afgelost. 

inum^ 
VCCOOMTAJITS 
Paraaf voor 
waarme:" 
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Loonbdastinq en prerrieheffing 
De spedfiodie lüdt d s vdgt: 

y^engfte deoerrber 
Tekort dgedagen ever 2007 (artiesten) 
Tekort d g e d s g e n ever 2006 (artiesten) 

Oucrige schüden en cveriopende passiva 
De spedficctie lüdt d s vdgt: 

F^servsrirg vakantiegelden 
Reseruering vakartiedagerV-Lren 
BTergekoden 
VDorziering nsorgarisEtiekosten 
AxjoLTtartskoden 
Vborverkoop reoettes 
O d j l i c d i e s 
Areker ing BjTB'Sena 
Netto Lonen 
Overige 

10) 

11) 

31-12-10 31-12-09 
€ € 

24.123 32164 
72 72 

595 595 
24.790 32831 

31-12-10 31-12-C9 
€ € 

26439 32374 
28855 28477 

1.100 20.116 
27.000 6760 
11.356 10.000 
25834 6608 
2000 2000 
9.732 13.959 

0 -600 
74.036 119.354 

206.373 239.048 

Avnum 
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ToelichHnqoo de stecÉ van baten en lasten c^er 2010 

O r e B t M a t m 
Q r E d zadN^rhuLr 
O T E Ö pacht keueen 
Orast pacht tdlettan 
QrEet N^rtixr odemJrrtes 

13) 

. larrTd<Ering 
2010 

Begroting 
2010 

Jaarrekering 
2UUÜ 

€ 

125.307 
10.(HH 

0 
7.348 

€ 

81.(11) 
10.(11) 

0 
6300 

€ 

65U/9 
7.503 
^315 

6600 
142741 97.300 78867 

Cmzet SÜDddes 
F F K g r i e p o d a 
FPK activrteitensLfcsides 
FFKactivitatensLteides 2006 
GÉrreente hbariemttv arateLrkLTBt 
Overig 

Fterecnedskcsten 
EhJto lenen 
Rssavaing vakantietoeslag 
Rsservairg vskatiedagerVLran 
ChtvaTgan ziekangdden' s ü d d e s 
Sodde lasten 
Kasten ingehuLid persened 
KDsten security persened 
ZekangdcK/erzEkaing 
Ftensioai asten 

CVaige personeelskosten: 
Qstificsties 
Ccnsirrpties peracriBd 
RaskosterMsrgoedngen 
Qi«Dstenvergoedngen 
CpladngskDBten 
CfcngTessened 
CVaige personedskostan 
Dekking perscnedskDSten 
Totale perscnedskcBtan 
fit. doerfadast aan activitatan 

14) 

15) 

0 0 13500 
26.962 14.000 23401 

0 0 6730 
12500 12500 12500 
2642 0 5.000 

42094 26.500 61.131 

/Ö8.491 ÖÜZ171 958604 
45.357 50.000 18278 

378 0 18644 
-42657 -56000 -70.920 
117.366 142500 150.184 
Üü.b/V 60.000 188368 
86.738 90.000 89.139 
17.159 40.000 53478 
13412 16.000 16083 

0 1.000 0 
14.216 16000 11.900 
4.797 10.000 10.113 
3623 3000 2904 
1.970 12000 4.801 

0 0 0 
20.110 14.500 29.882 

1.163.535 1.201.171 1.481.516 
-403.104 ^55581 -489.356 
760.431 745590 992.190 
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HJsvestJroskDsten 
HxrZ j Is ingd 
Servicekosten Zjlsingd 
BdastingEn, heffingen, vergLrringen 
C h d a t a x l 
Hmderonderhoud 
BTercpe 
SchocmnaEkkosten 
Owaige hüsvestingstosten 

QnarisdtiekDSten 
j^ntocr- en dgerrene kosten 
Abonnementen en lidradsdnappen 
Rrtikosten 
TddoorVfeKkoBten 
AdviseLrkosten, aoooutantskoden 
Ras- en veöijfkosten 
F%presentdiekDEten 
AssLTErties 
KKten geldtranspcrt 
Vtctziering dfcieuzB dedteLren 
KopeerkoBten 
Cfcrg^ssan en synrposa 
Rnandde boten en lasten 
dgerrene kasten 

16) 
557.796 562000 545466 
65.503 74.000 65503 

1.554 13000 13220 
28749 33500 22646 
11.567 0 18587 
m.üd/ 90.000 97.210 
20.224 22500 20.541 
4.254 11.900 2615 

774.175 806900 /atx/W 

17) 
2932 5000 3618 

13.325 13500 8535 
5805 9.500 6.250 
6621 4.000 8.307 

24.843 28000 33084 
721 1.300 988 

19P9 3500 1.482 
17.683 14.000 15824 
3488 4.800 3718 
4.970 2000 619 
8651 11.000 8.038 
2246 1.200 1.900 
8.9S8 155D0 8863 

21.361 67.500 1.560 
123.712 180.800 102874 

f\/dketinckpsten 
Standaard maandelijkse advertenties 
ButerredarrE 
Standaard maandelijte cKk^erk 
Kasten vrtebsite en rrdlingijst 

18) 
17.687 15000 16198 
15630 10.000 10.880 
19.973 16000 16473 
5.034 8000 6845 

58326 49.000 50.306 

Kasten fheder tedr iek 19) 
HULT appaTduur 
K a n e aanschaffingen 
Ffepsrdie en onderhoud 
Vfertrüksartikden 
CX«rige kosten 

39.491 

A-tordiserinctskasten 20) 
Chderi-oud en oa iraaten süborrdisering 
Kasten daÉayerkeer 
O/erige kaden aJtcmBtisering 

26441 

51.900 

37.000 

138 1.500 350 
838 6000 3648 

30.215 24.400 23820 
6614 19.000 13.638 
1.696 1.000 1.085 

42541 

20.638 19.000 15069 
5477 10.000 3 5 / 6 

325 8000 2860 
21.505 
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Rrx iar r ra inoskoden 
Kostprijs kaartverkocp 
Bura 'Star ra dgemeen 
CVaige kasten progarrrering & marketing 

21) 
13049 
6409 
4.582 

24.040 

13500 
9.000 
3750 

26.250 

13736 
7.178 
3371 

24.285 

/fedri ivirxEkaden 
Afedrijvingskaden i rverta is 
/fedrijvingskaden techriek 
AfedrijVgskoden aUtorrdisaing 
/^fedrijvingskoden hcneoa 

Sdosides. Sbonsorinci en CXAeriq 
Sponsoring 
Süaddes h ixr en servioekaeten 
Süasides CMsrinead 
S ü d d e hLurtercriderhoud 
/V te dagen sporBorgdden 

22) 
2032 7.000 4.817 
4.969 4.400 4.129 
8397 3700 7.477 

87 500 87 
15475 15.600 16510 

23) 
-64.760 -102.500 -69.729 

-616.412 -636000 -621.200 
-655498 -660.218 -679.625 
-162156 0 -162000 

25150 27.300 26220 
-1.473676 -1.371.448 -1.506335 

Dvsrse Baten en Lasten 
CXateackostenjüaleLm 
/^arvülende expldt^jesüaside 2007 

24) 
0 
0 

o 
o 

-22127 
296655 

O O 274.528 
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Aan: Het Bestuur en de Raad van Toezicht 
van de Stichting Patronaat te Haarlem 

ACCOUNTANTSVERKLARING 

Verklaring betreffende de jaarrekening 

Wij hebben de in dit verslag opgenpmen jaarrekening 2010 van de Stichting 
Patronaat te Haarlem bestaatoJ&<jit de balans per 31 december 2010 en de staat 

S J A I Q van baten en lasten over 20(wnet de toelichting gecontroleerd. 

Verantwoordelijkheid van het bestuur 
Het Bestuur van de stichting is verantwoordelijk voor het opmaken van de 
jaarrekening die het vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven, 
alsmede voor het opstellen van het jaarverslag, beide in overeenstemming met de 
Richtlijn voor de jaarverslaggeving 640 "Organisaties zonder winststreven". 
Tevens is het bestuur van de stichting verantwoordelijk voor de financiële 
rechtmatigheid van de in de jaarrekening verantwoorde baten, lasten en 
balansmutaties in overeenstemming met de bepalingen in de Algemene 
subsidieverordening van de Gemeente Haarlem. 
Deze verantwoordelijkheid omvat onder meer: het ontwerpen, invoeren en in stand 
houden van een intern beheersingssysteem relevant voor het opmaken van en 
getrouw weergeven in de jaarrekening van vermogen en resultaat, zodanig dat deze 
geen afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten bevat en voor 
de naleving van de relevante wet en regelgeving, het kiezen en toepassen van 
aanvaardbare grondslagen voor financiële verslag geving en het maken van 
schattingen die onder de gegeven omstandigheden redelijk zijn. 

Verantwoordelijkheid van de accountant 
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op 
basis van onze controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met 
Nederlands recht. Dienovereenkomstig zijn wij verplicht te voldoen aan de voor ons 
geldende gedragsnormen en zijn wij gehouden onze controle zodanig te plannen en 
uit te voeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de 
jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat. 
Voorts hebben wij met betrekking tot de controle van de financiële rechtmatigheid de 
bepalingen in acht genomen zoals vermeld in de Algemene subsidieverordening van 
de Gemeente Haarlem. 
Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle

informatie over de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De keuze van de 
uit te voeren werk zaamheden is afhankelijk van de professionele oordeelsvorming 
van de accountant, waar onder begrepen zijn beoordeling van de risico's van 
afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten. In die beoordeling 
neemt de accountant in aanmerking het voor het opmaken van en getrouw 
weergeven in de jaarrekening van vermogen en resultaat, alsme de het voor de 
naleving van de betreffende wet en regelgeving relevante interne beheersings

systeem, teneinde een verantwoorde keuze te kunnen maken van de 
controlewerkzaamheden die onderde gegeven omstandigheden adequaat zijn maar 

Avnurn 
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die niet tot doel hebben een oordeel te geven over de effectiviteit van het interne 
beheersingssysteem van de stichting. Tevens omvat een controle onder meer een 
evaluatie van de aanvaardbaarheid van de toegepaste 

grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van schattingen 
die het 
bestuur van de stichting heeft gemaakt, een evaluatie van het algehele beeld van 
de jaarreke- ning, alsmede een evaluatie van de aanvaardbaarheid van het 
gehanteerde referentiekader voor financiële rechtmatigheid. 

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en 
geschikt is als basis voor ons oordeel. 

Oordeel betreffende de jaarrekening 
Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de 
samenstelling van het vermogen van de Stichting Patronaat te Haarlem per 31 
december 2010 en van het resultaat over 2010 in overeenstemming met de Richtlijn 
voor de jaarverslaggeving 640 "Organisaties zonder winststreven". 

Oordeel betreffende de rechtmatigheid 
Voorts zijn wij van oordeel dat de in deze jaarrekening verantwoorde baten, lasten en 
balans- mutaties over 2010 voldoen aan de eisen van financiële rechtmatigheid, zoals 
vermeld in de Algemene subsidieverordening van de Gemeente Haarlem. . 

Verklaring betreffende andere wettelijke voorschriften en/of voorschriften van 
regelgevende Instanties 

Op grond van de wettelijke verplichting ingevolge artikel 2:393 lid 5 onder f BW 
melden wij dat het bestuursverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, 
verenigbaar is met de jaarreke
ning zoals vereist in artikel 2:391 lid 4 BW. 

Gouda, 29 april 2011 
Astrium Accountants B.V. 

Was getekend 

S. Bruijniks RA 
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Aan: Het Bestuur en de Raad van Toezicht 
van de Stichting Patronaat te Haarlem 

ACCOUNTANTSVERKLARING 

Verklaring betreffende de jaarrekening 

Wij hebben de in dit verslag opgenomen jaarrekening 2010 van de Stichting Patronaat te 
Haarlem bestaande uit de balans per 31 december 2010 en de staat van baten en lasten over 
2010 met de toelichting gecontroleerd. 

Verantwoordelijkheid van het bestuur 
Het Bestuur van de stichting is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die 
het vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven, alsmede voor het opstellen van het 
jaarverslag, beide in overeenstemming met de Richtlijn voor de jaarverslaggeving 640 
"Organisaties zonder winststreven". 
Tevens is het bestuur van de stichting verantwoordelijk voor de financiële rechtmatigheid van 
de in de jaarrekening verantwoorde baten, lasten en balansmutaties in overeenstemming met 
de bepalingen in de Algemene subsidieverordening van de Gemeente Haarlem. 
Deze verantwoordelijkheid omvat onder meer: het ontwerpen, invoeren en in stand houden 
van een intern beheersingssysteem relevant voor het opmaken van en getrouw weergeven in 
de jaarrekening van vermogen en resultaat, zodanig dat deze geen afwijkingen van materieel 
belang als gevolg van fraude of fouten bevat en voor de naleving van de relevante wet- en 
regelgeving, het kiezen en toepassen van aanvaardbare grondslagen voor financiële verslag
geving en het maken van schattingen die onder de gegeven omstandigheden redelijk zijn. 

Verantwoordelijkheid van de accountant 
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van 
onze controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht. 
Dienovereenkomstig zijn wij verplicht te voldoen aan de voor ons geldende gedragsnormen 
en zijn wij gehouden onze controle zodanig te plannen en uit te voeren dat een redelijke mate 
van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang 
bevat. 
Voorts hebben wij met betrekking tot de controle van de financiële rechtmatigheid de 
bepalingen in acht genomen zoals vermeld in de Algemene subsidieverordening van de 
Gemeente Haarlem. 
Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie 
over de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De keuze van de uit te voeren werk
zaamheden is afhankelijk van de professionele oordeelsvorming van de accountant, waar
onder begrepen zijn beoordeling van de risico's van afwijkingen van materieel belang als 
gevolg van fraude of fouten. In die beoordeling neemt de accountant in aanmerking het voor 
het opmaken van en getrouw weergeven in de jaarrekening van vermogen en resultaat, alsme
de het voor de naleving van de betreffende wet- en regelgeving relevante interne beheersings
systeem, teneinde een verantwoorde keuze te kunnen maken van de controlewerkzaamheden 
die onder de gegeven omstandigheden adequaat zijn maar die niet tot doel hebben een oordeel 
te geven over de effectiviteit van het interne beheersingssysteem van de stichting. Tevens 
omvat een controle onder meer een evaluatie van de aanvaardbaarheid van de toegepaste 
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info@astriumaccountants.nl 
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grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van schattingen die het 
bestuur van de stichting heeft gemaakt, een evaluatie van het algehele beeld van de jaarreke
ning alsmede een evaluatie van de aanvaardbaarheid van het gehanteerde referentiekader 
voor financiële rechtmatigheid. 

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is 
als basis voor ons oordeel. 

Oordeel betreffende de jaarrekening 
Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling 
van het vermogen van de Stichting Patronaat te Haarlem per 31 december 2010 en van het 
resultaat over 2010 in overeenstemming met de Richtlijn voor de jaarverslaggeving 640 
"Organisaties zonder winststreven". 

Oordeel betreffende de rechtmatigheid 
Voorts zijn wij van oordeel dat de in deze jaarrekening verantwoorde baten, lasten en balans
mutaties over 2010 voldoen aan de eisen van financiële rechtmatigheid, zoals vermeld in de 
Algemene subsidieverordening van de Gemeente Haarlem. . 

Verklaring betreffende andere wettelijke voorschriften en/of voorschriften van 
regelgevende instanties 

Op grond van de wettelijke verplichting ingevolge artikel 2:393 lid 5 onder f BW melden wij 
dat het bestuursverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de jaarreke
ning zoals vereist in artikel 2:391 lid 4 BW. 

Gouda, 29 april 2011 
Astrium Accountants B.V. 

Paraaf voor waar
merkingsdoeleinden 

S. Bruijniks RA 
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