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ACCOUNTANTSVERSLAG



Aan de directie van
Stichting Haarlem Marketing
T.a.v. mevrouw E. Brasser
Grote Markt 2

2011 RD HAARLEM

Haarlem, 5 april 2018

Geachte directie,

Hiermede brengen wij verslag uit over boekjaar 2017 met betrekking tot Stichting Haarlem
Marketing.

1. OPDRACHT

Ingevolge uw opdracht hebben wij op basis van de door u gevoerde administratie en overige aan ons
verstrekte gegevens de jaarrekening 2017 van de Stichting Haarlem Marketing samengesteld.

Voor de accountantsverklaring verwijzen wij naar het hoofdstuk "Overige gegevens" op pagina 42
van dit rapport.

Wij vertrouwen erop met dit rapport aan uw opdracht te hebben voldaan.

Tot het geven van nadere toelichting gaarne bereid,

Hoogachtend,
Van Rooden Accountancy B.V.

S. Dik
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2. RESULTAATVERGELIJKING

Het resultaat over 2017 bedraagt € 34.352.
De afwijking van het resultaat ten opzichte van de begroting kan als volgt worden weergeven:

jaarrekening jaarrekening begroting begroting afwijking afwijking

x € 1.000 % x € 1.000 % x € 1.000 %

Netto-omzet 934 100,0% 914 100,0% 20 2,2%

Kostprijs van de omzet (26) -2,8% (19) -2,1% (7) 37,2%

Bruto omzetresultaat 908 97,2% 895 97,9% 13

KOSTEN
Lonen en salarissen 393 42,1% 410 44,9% (17) -4,2%
Sociale lasten 67 7,1% 74 8,1% (7) -9,6%
Pensioenlasten 41 4,4% 45 4,9% (4) -9,5%
Afschrijvingen 8 0,8% 6 0,7% 2 25,5%
Overige bedrijfskosten 363 38,9% 359 39,3% 5 1,3%

Som der bedrijfslasten 871 93,3% 894 97,8% (22)

Bedrijfsresultaat 36 3,9% 1 0,1% 35

Rentebaten en soortgelijke
opbrengsten 0 0,0% - 0,0% 0
Rentelasten en soortelijke kosten (2) -0,2% (1) -0,1% (1) 112,4%

Financiële baten en lasten (2) -0,2% (1) -0,1% (1)

RESULTAAT 34 3,7% - 0,0% 34

20172017 20172017 2017 2017
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3. FINANCIËLE POSITIE

Uit de balans is de volgende financieringsstructuur af te leiden:

2017 2016
x € 1.000 x € 1.000

ACTIEF

Vaste activa 13 19
Voorraden 20 53
Vorderingen 56 74
Liquide middelen 232 261

321 408

PASSIEF

Eigen vermogen 189 155
Kortlopende schulden 132 253

321 408

Beschikbaar op lange termijn:
Eigen vermogen 189 155
Langlopende schulden - -

189 155

Waarvan vastgelegd op lange termijn:
Materiële vaste activa 13 19

Werkkapitaal 176 136

Dit bedrag is als volgt aangewend:

Voorraden 20 53
Vorderingen 56 74
Liquide middelen 232 261

308 388

Af: kortlopende schulden 132 253

Werkkapitaal 176 136
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4. STAAT VAN HERKOMST EN BESTEDING VAN MIDDELEN

Uit vorenstaande blijkt dat het werkkapitaal per 31 december 2017 is toegenomen ten opzichte van
31 december 2016 met circa € 40.000. De toename is gespecificeerd
in het volgende overzicht:

x € 1.000

Toename:
Resultaat 34
Afschrijvingen 8

Cashflow 42

Vrijval aflossingsverplichting langlopende schulden komend boekjaar -

Afname:
Investeringen in materiële vaste activa 2
Aflossing langlopende schulden -
Reservering aflossingsverplichting langlopende schulden -

2

Mutatie werkkapitaal 40

2017
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Jaarverslag 2017
Haarlem Marketing

Haarlem, April 2018

Esther Brasser
Directeur Haarlem Marketing
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1. VOORWOORD

In 2017 richt de focus van de stichting Haarlem Marketing (hierna HM) zich op de volgende twee
aspecten; de opmaat naar Haarlem Cultuurstad en de opbouw van het Haarlem Convention Bureau
(hierna HCB). In de loop van 2017 wordt cultuur steeds belangrijker, dit is al gestart tijdens de ITB in
Berlijn waar we Teylers- en Frans Hals tentoonstellingen breed onder de aandacht hebben gebracht
van touroperators en magazines. Via VTB Kultur (een organisatie van Vlaamse culturele
verenigingen) hebben we 50 vertegenwoordigers van Vlaamse culturele organisaties rondgeleid in
Haarlem. Daarnaast hebben we diverse persbezoeken gehad in het kader van de NBTC Gouden
Eeuw lijn en in het laatste kwartaal van 2017 is de cultuurcoördinator bij Haarlem Marketing
begonnen. Daarmee is de organisatie van ‘Haarlem Cultuurstad’ gestart. Het projectteam ‘Haarlem
Cultuurstad’ bestaat samen met de cultuurcoördinator uit 2fte van Haarlem Marketing en 2fte van de
Gemeente Haarlem.
Per 1 februari is de Convention Manager gestart. Zowel financieel als op het gebied van personele
inzet wordt het Haarlem Convention Bureau door Haarlem Marketing gefaciliteerd.

2. MISSIE

Haarlem Marketing heeft als doel het merk Haarlem te versterken waardoor er meer bezoekers naar
Haarlem komen die vaker terugkomen en langer blijven zodat er meer besteed wordt en de economie
groeit.

3. ORGANISATIE EN PARTNERS

Haarlem Marketing kan worden gezien als marketingcoöperatie; de non-profit marketingorganisatie
voor de stad Haarlem, die de afstemming tussen vraag en aanbod kanaliseert van bezoekers,
bewoners, bedrijven en de organisatoren van evenementen en congressen. Mede met deze
stakeholders zijn de kernwaarden ‘oorspronkelijkheid, kwaliteit en menselijke maat’ bepaald als uniek
en onderscheidend voor het merk Haarlem. Deze kernwaarden worden bij alle sectoren naar voren
gehaald waardoor het merk Haarlem op effectieve wijze geladen wordt.

Bij de uitvoering van haar taken richt Haarlem Marketing zich op samenwerking met de diverse
partners in de stad: de culturele instellingen, musea, horeca, winkeliers en de Gemeente Haarlem.
Om dit partnerschap te vertalen in een publiek-privaat samenwerkingsverband is in 2010 door
Haarlem Marketing ‘Haarlem Partners’ opgericht. Vanuit de commerciële partners levert dit een
financiële bijdrage op in de vorm van bedrijfsparticipaties.

Voor de evenementen wordt door Haarlem Marketing geen ‘cash’ sponsorbijdrage meer geleverd,
maar wordt een tailormade voorstel gemaakt in de vorm van online en offline publiciteit voor het
betreffende evenement, het zogenaamde Marketing Ondersteuningsplan.

Vanaf 2012 zijn de Haarlem Partner pakketten uitgebreid met een MICE en een MICE plus module.
Partners kunnen desgewenst meedraaien met de lokale/regionale service die Haarlem Marketing
levert op het gebied van de vergadermarkt (MICE) of aangevuld met de exposure via de HCB
zoekmachine (MICE plus). In 2016 is het potentieel van de vergadermarkt voor Haarlem verder
uitgebaat in samenwerking met de MICE adviesraad, een speciale raad waarin de Philharmonie,
Stempels, Duin en Kruidberg en Van der Valk Hotel Haarlem zijn vertegenwoordigd.
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Vanaf 1 februari 2017 is het Haarlem Convention Bureau opgezet door Haarlem Marketing, in
samenwerking met de MICE adviesraad. Het HCB wordt geheel verantwoordelijk voor de acquisitie
van evenementen en congressen. Wat voorheen de MICE en de MICE plus module was, wordt nu
omgezet naar een partnerbijdrage voor het HCB. Bovendien wordt besloten dat het gewone
partnership wordt verhoogd met 10%, deze verhoging gaat ook naar het HCB.
Voor de werving van het internationaal toerisme wordt samengewerkt met Amsterdam Marketing en
het Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen. Haarlem Marketing participeert in de
metropoolprojecten ‘Amsterdam Bezoeken Holland Zien’ en ‘Riviercruise- en motorchartervaart’.
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4. INFORMATIE VAN DE AFDELINGEN

a. Afdeling Marketing en Communicatie

Landelijke campagnes
Adem Haarlem - De in 2015 geïntroduceerde campagne Adem Haarlem is in februari 2017 afgesloten
met een expositie van de foto’s van de Adem Haarlem fotografiewedstrijd.

Tulpomania - In maart/april 2017 werd de derde editie van het Tulpomania arrangement uitgevoerd.
Dit is het samenwerkingsverband tussen Frans Hals Museum, Keukenhof en Jopenkerk rond de
tulpengekte in de Gouden Eeuw. Ook werd voor de derde keer een landelijke campagne ‘Tulpomania
Haarlem’ opgezet via B-zijdes van 2000 MUPI’s van JCDecaux verspreid door heel Nederland. De
MUPI campagne werd ondersteund door online activiteiten en advertenties in een aantal magazines,
waaronder het hotelmagazine in Amsterdam. Daarnaast is een cultuurhistorische wandelroute
ontwikkeld die in print en als audiotour is uitgevoerd. Verder is een Tulpomania merchandise lijn
ontwikkeld, die bestaat uit onder andere windlichtjes, T-shirts, tassen en bloembollenblikjes. De
merchandise lijn wordt verkocht in het VVV kantoor.

Citytrip - In oktober 2017 is een uitgebreide Citytrip campagne landelijk via de MUPI’s van JCDecaux
gevoerd, waarbij de Explorer gedachte als onderlegger is gebruikt onder de titel ‘Ontdek de toekomst
in onze geschiedenis’. Het doel van deze campagne was om het meerdaags bezoek aan Haarlem te
stimuleren, door Haarlem als een verrassende plek neer te zetten en mensen te prikkelen op
ontdekkingstocht naar Haarlem te komen.

Winkelen
Naast de reguliere activiteiten, zoals de medewerking aan de Shoppingnight en het ontwikkelen en
uitgeven van thematische winkelroutes is in het afgelopen jaar als belangrijkste activiteit het
winkelbelevingsconcept de Gouden Straatjes verder uitgerold.

De Gouden Straatjes - De lancering vond plaats tijdens de Shoppingnight. Dit heeft geresulteerd in 20
mooie verhalen en 8 grappige filmpjes van ondernemers, producten en winkelpanden. In de straten is
het afgelopen jaar ook aan de zichtbaarheid van de Gouden Straatjes gewerkt in de vorm van
raamstickers en deurmatten. ‘De Gouden Straatjes’ heeft een eigen FB account: De Gouden
Straatjes. Hierop worden de verhalen, films, aanbiedingen etc. op gepost.
Er is voor de Gouden Straatjes veel traffic gegenereerd via Facebook advertising in combinatie met
advertenties in de Flair.

Open Monumentendagen - De Open Monumentendagen zijn in samenwerking met het Haarlem
Cultuur Festival goed voor 30.000 bezoekers.
Tijdens de Open Monumentendagen waren ruim 70 monumentale panden geopend voor bezoek, er
traden 100 koren op en alle Haarlemse culturele instellingen gaven een voorproefje van hun
programma van het nieuwe seizoen. HM maakt ieder jaar een programmaboekje en zet rond de OMD
en het Haarlem Cultuur Festival ook in op een MUPI campagne in de stad.
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Haarlem Cultuurstad - Wat betreft cultuur is HM in het laatste kwartaal van 2017 begonnen met de
voorbereidingen voor Haarlem Cultuurstad, het evenement dat is opgezet rondom de
tentoonstellingen in het Frans Hals Museum (Frans Hals en de Modernen), Teylers Museum
(Leonardo de Vinci) en de jubilea van de Stadsschouwburg, die 100 jaar bestaat en de Toneelschuur
50 jaar. Er o.a. is een webpagina gemaakt voor Haarlem Cultuur, de eerste besprekingen met de vier
culturele instellingen (Frans Hals en Teylers Museum en Stadsschouwburg en Toneelschuur) zijn in
gang gezet en er is een film gemaakt om mensen te enthousiasmeren om mee te doen of als
bezoeker te komen. Deze film was te zien tijdens de nieuwjaarsreceptie van de gemeente.

Anno Haarlem - In samenwerking met de Gemeente Haarlem heeft Haarlem Marketing in een
projectgroep gewerkt aan de verwezenlijking van een animatiefilm over de ontstaansgeschiedenis van
Haarlem tot het heden. Daarnaast heeft deze projectgroep zich beziggehouden met de inrichting en
functie van het centrum waarin deze film vertoond wordt; ‘Anno Haarlem’, zoals het bezoekerscentrum
heet, is op 23 november geopend. De coördinatie van de 25 vrijwilligers die hierin werkzaam zijn, is in
handen van Haarlem Marketing. Bovendien heeft Haarlem Marketing in aanvulling op de film een
wandeling langs een groot deel van de iconen uit Haarlemse geschiedenis samengesteld. De
wandeling kan van papier of via een app gevolgd worden.

Zichtbaarheid binnen de Metropoolregio Amsterdam
I Amsterdam Card – Ook in 2017 participeert Haarlem Marketing in de I Amsterdam Citycard, met o.a.
de twee grote musea, een aantal horeca gelegenheden en toeristische bedrijven.

Amsterdam Bezoeken Holland Zien - Haarlem participeert in dit project en profileert zich binnen de
Metropool Regio Amsterdam als ‘Authentic Haarlem’.

Amsterdam Cruise Port - Op het gebied van de rivier- en zeecruisevaart werkt HM samen met ACP en
probeert zo veel mogelijk ‘kleinere’ cruiseschepen naar Haarlem te krijgen.

Persbezoeken
Er zijn in totaal 15 persbezoeken aan Haarlem gebracht.
Een daarvan was een speciale Gouden Eeuw persreis met acht buitenlandse journalisten in
samenwerking met de Hermitage en Hoorn georganiseerd.
Daarnaast waren er persbezoeken vanuit Italië, Spanje, Duitsland (o.a. Frankfurter Zeitung) en
Vlaanderen. Een Telegraaf journalist is twee dagen in Haarlem te gast geweest, dit leverde een mooie
spread op. Ook is er een Nederlandse pers/bloggersreis geweest rond het verschijnen van een
koffieboek van Mo’media, waarin een viertal Haarlemse koffiezaken zijn opgenomen.

Toeristisch product
Wat betreft het toeristisch promotiemateriaal is de Haarlem Gids in Nederlands, Engels en Duits
(oplage totaal 20.000 exemplaren). nog steeds een veel gevraagd product evenals de
stadplattegronden. Daarnaast worden jaarlijks enkele duizenden thematische stadswandelingen
verkocht, zoals o.a. monumentenwandeling, hofjeswandeling, van Frans Hals tot Teylers, In de
voetsporen van Frans Hals, literaire wandeling en Van Bavo tot Bavo.
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Riviercruisemarkt
Samen met Gemeente Haarlem is er hard gewerkt aan het aantrekken van touroperators en
optimalisatie van de faciliteiten bij de aanlegplaats voor riviercruiseschepen. Vooral in het laatste
kwartaal zijn er grote slagen gemaakt met het aantrekken voor riviercruiseschepen. Kwamen er in
2017 nog 30 schepen in Haarlem aan (30% stijging t.o.v. 2016), zien we nu als boekingsprognose
voor 2018 al een verdubbeling van dit aantal.

Merchandise
De vaste collectie is uitgebreid met de eerdergenoemde Tulpomania producten.

Netwerkbijeenkomsten
Haarlem Marketing organiseert voor haar Haarlem Partners drie netwerkbijeenkomsten per jaar:

De kick-off van het evenementenseizoen - In 2017 vond de kick off plaats in Sociëteit Vereeniging en
is in samenwerking met de Haarlemse Evenementenprijs opgezet. De opkomst was goed; er waren
200 relaties.

De Nieuwe Haringparty –De jaarlijkse Nieuwe Haringparty is begin juni door HM in samenwerking met
RSM Niehe Lancee georganiseerd en vond in 2017 plaats in de Koepel. Er was veel animo mede
vanwege de locatie, de opkomst bedroeg 400 relaties.

Gouden Partner Overleg - De eindbijeenkomst met de gouden Haarlem Partners vond plaats op 16
november, waarin een terugkoppeling gegeven werd naar aanleiding van het Stakeholdersoverleg en
sectorbijeenkomsten. De presentaties werden positief ontvangen, hier waren ongeveer 50 relaties
aanwezig.

Bovendien is Haarlem Marketing lid van de redactie van de NV Haarlem; de talkshow en
netwerkbijeenkomst voor Haarlemse ondernemers. Jaarlijks zijn er vier edities (per editie 250

bezoekers/relaties).

b. Media

Haarlem Marketing streeft naar een zo groot mogelijk bereik via het cross mediaal inzetten van online
en offline media.

Online Media
De online marketingtools worden ingezet om bezoekers maar ook bewoners te informeren en het
contact aan te gaan met ‘Haarlem fans’ om de betrokkenheid te vergroten. Dit wordt via verschillende
media uitgezet waarbij alle uitingen leiden naar de website. De communicatie heeft betrekking op de
algehele promotie van Haarlem, informatie voor de zakelijke bezoeker voor MICE, informatie
betreffende evenementen en cluster campagnes en individuele promotie voor Haarlem Partners.
Hieronder vindt u een overzicht van de online marketing kanalen die hiervoor gebruikt worden.

Website Haarlem.nl / Haarlemmarketing.nl
Sinds 2010 deelt Haarlem Marketing de URL www.Haarlem.nl met de Gemeente Haarlem, op deze
manier beschikt de bezoeker en bewoner direct over alle informatie van Haarlem. Het
bezoekersaantal van www.Haarlem.nl over 2017 is ongeveer gelijk gebleven aan 2016: zo’n 1,6
miljoen unieke bezoekers per jaar aan www.Haarlem.nl, waarvan 1 miljoen bezoekers doorklikt naar
www.Haarlemmarketing.nl.

Het aantal terugkerende bezoekers is stabiel gebleven, zo’n 40%. De gemiddelde sessieduur is ten
opzichte van 2016 ook gelijk gebleven. Dit kan er op wijzen dat de bezoeker nog steeds in een korte
tijd vindt wat hij/zij zoekt. Dit is te verklaren door de opzet van de in 2015 vernieuwde website op basis
van onder andere een toptakenonderzoek dat in kaart heeft gebracht welke informatie voor bezoekers
het belangrijkste is en hoe zij zoeken.
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Er is ook een Engelse, Duitse, Franse en deels Chinese versie van de website. De toename in het
aantal internationale toeristen is ook terug te zien in de bezoekersaantallen van de vertaalde sites.

VERTAALDE WEBSITE 2014 2015 2016 2017
ENGELSE WEBSITE 22.500 p.j. 25.000 p.j. 57.750 p.j. 65.000 p.j.
DUITSE WEBSITE 18.500 p.j. 30.000 p.j. 72.250 p.j. 83.000 p.j.
FRANSE WEBSITE 6.500 p.j. 15.000 p.j. 42.000 p.j. 25.000 p.j.

Tabel 1 bezoekersaantallen vertaalde websites

Het aantal bezoekers van de Engelse en Duitse website neemt nog steeds elk jaar toe, in het aantal
Franse bezoekers is voor het eerst een daling zichtbaar. Tevens opvallend is dat het grootste deel van
de bezoekers van de Engelse website zich in Amsterdam bevindt. Dit kan een verband hebben met de
Authentic Haarlem campagne van Amsterdam Marketing.
Er is een piek te zien in de bezoekersaantallen rond Koningsdag, Bevrijdingsdag, de Haarlem
Shoppingnight, Intocht van Sinterklaas, het weekend van de Kerstmarkt en Kerstavond.
De meest complete UITagenda is een belangrijk onderdeel van de website, het totale uitgaansaanbod
in Haarlem wordt hier getoond. De bezoekers klikken naast de UITagenda en de evenementen door
op de pagina’s: winkelen, bezoeken, evenementen en must see’s. Het is tevens opvallend dat de
webcam en wifi landingspagina veel worden bekeken.

Terugblik ontwikkelingen online marketing 2017
Haarlem City Guide
De Haarlem City Guide app is in 2016 voor het laatst aangepast waardoor de app minder groot is om
te downloaden en sneller werkt. Hierna werd de app ook 30% meer gedownload dan het jaar
daarvoor. Die stijging heeft helaas niet doorgezet. In 2017 is de app voor iPhones 3740 keer
gedownload en voor Android toestellen 1039 keer gedownload. Voor 2018 willen we ons meer gaan
richten op de mobiele website zodat mensen niet verplicht worden om een app te downloaden. De
app is in het leven geroepen om een offline alternatief te bieden voor de website. Tegenwoordig is er
door de gehele stad gratis Wifi, en databundels van mobiele abonnementen zijn door heel de wereld
te gebruiken. We gaan monitoren hoe vaak de app gebruikt wordt en nemen dan een beslissing.

Online advertising
Het wordt bedrijven steeds moeilijker gemaakt om organisch bereik te genereren. In 2017 hebben wij
veel gewerkt met online advertising via Facebook en ook via Search Engine Advertising. Met de
Facebook campagne rondom de Gouden Straatjes en de Kerstmarkt in Haarlem zijn in totaal bijna
800.000 mensen bereikt en bijna 30 aanvragen voor hotelovernachtingen bij de deelnemende hotels
gegenereerd.
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Social Media 2017
We hebben social media ingezet om met fans van Haarlem in contact te komen. Hierbij hebben we
gebruikgemaakt van een cross mediale inzet, door telkens te verwijzen naar de website onder elke
uiting op social media. Hierdoor wordt het bezoekersaantal van de website www.Haarlem.nl en
www.HaarlemMarketing.nl vergroot. Dit ondersteunt de hoofddoelstelling van Haarlem Marketing;
meer bezoekers naar Haarlem trekken die langer blijven en meer besteden. Tevens is uit
bezoekcijfers van locaties van partners op te maken dat partners die actiever evenementen
organiseren en met ons delen.

Facebook
Eind 2016 had de Haarlem Facebookpagina 11.000 fans. Hiervan was gemiddeld 66% vrouw en 34%
man. Eind 2017 waren er 11.560 volgers op de Haarlem Facebook, waarvan 66% vrouw was en 33%
man. Van 1% is het geslacht onbekend. De verdeling tussen het aantal mannen en vrouwen is ten
opzichte van 2016 gelijk gebleven. De gemiddelde leeftijd van de volgers op Facebook ligt tussen de
25 en 54 jaar, 77% van de volgers zit hier qua leeftijd tussen. Voor 2018 streven we naar het aantal
van 14.000 volgers.
Sinds 2017 hebben we ook een nieuwe Facebook pagina: Visit Haarlem. Waar de Haarlem Facebook
pagina ook gevolgd wordt door Haarlemmers is de Visit Haarlem pagina meer gericht op de
(inter)nationale toerist. Op deze pagina zijn er 500 volgers, de grootste groep bevindt zich in de
leeftijdscategorie 45 tot 54 jaar. 89% van de volgers is vrouw, de overige 11 procent man. Voor 2018
willen we het aantal volgers op de Visit Haarlem pagina naar 2000 krijgen.

Naast de algemene Facebookpagina van Haarlem en de Visit Haarlem pagina hebben we 8.957 ook
nog de Kerstmarkt pagina samen met de organisatie van de kerstmarkt (8.957 volgers een stijging van
6,7% t.o.v. 2016). De Haarlem Kids Facebookpagina, specifiek gericht op kinderactiviteiten, had eind
2017 4.428 fans. Er zijn nog steeds veel kinderevenementen en er is veel interactie op de Haarlem
Kids Facebookpagina, deze houden we ook in 2018 nog in de lucht maar we blijven wel actief
monitoren.

Twitter @CMHaarlem
Twitter wordt volgens experts steeds een minder belangrijk medium, tot op heden herkennen wij dit
nog niet in onze cijfers. Er is nog steeds een stijgende lijn in het aantal volgers en bereik, het aantal
volgers is met ongeveer evenveel toegenomen in het voorgaande jaar. Het blijft een interessant
middel om content over de organisatie zoals beurzen en bezoeken te delen. We zullen Twitter dit jaar
ook in blijven zetten voor corporate informatie, daar we veel gevolgd worden door politieke partijen,
stakeholders en andere influencers uit de stad via dit kanaal. We blijven monitoren of het nog
interessant is om dit medium in te blijven zetten.

2011 691
2012 1.279
2013 2.264
2014 3.102
2015 4.187
2016 4.674
2017 5.025

Tabel 2 Aantal volgers Twitter per jaar

Instagram
Sinds 2016 is er een Instagram account opgezet. Dit blijkt een belangrijk medium voor HM, er wordt
op foto’s van Haarlem veel gereageerd. Visit Haarlem heeft inmiddels 2341 volgers, dit aantal stijgt
nog elke dag.
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Pinterest
Haarlem Marketing heeft een beeldbank via het social media platform Pinterest. De beelden worden in
lage resolutie geplaatst. De hoge resolutiebeelden kunnen opgevraagd worden bij Haarlem Marketing
en dan wordt ook het document over het gebruik meegestuurd. Er is gebleken dat dit een handig en
efficiënt medium is voor de aanvragen van beelden voor journalisten en partners uit de stad.

Vooruitblik ontwikkelingen online marketing 2018
De online planning van 2018 is afhankelijk van de strategie en planning die vastgesteld is aan de hand
van het meerjarenplan van Haarlem Marketing per doelgroep.

Online marketing
In 2017 is er een start gemaakt voor het voeren van campagnes online via Facebook en Google
Adwords. Deze zijn erg succesvol gebleken en relatief goedkoop vergeleken met traditionele
methoden. Dit jaar wordt gekeken hoe we dit weer toe kunnen passen bij lopende campagnes.

Haarlem Cultuurstad
Deze grote campagne, naar aanleiding van de jubilea van de Stadsschouwburg en Toneelschuur en
de tentoonstellingen in het Frans Hals Museum en het Teylers Museum, zal voor een belangrijk deel
uit verschillende online marketingonderdelen bestaan. Voor diverse doelgroepen binnen deze
overkoepelende campagne worden verschillende social mediakanalen ingezet om de gestelde doelen
zo efficiënt mogelijk te bereiken. Zo zijn al diverse URL’s aangevraagd om een aparte landingspagina
aan te maken en er wordt druk gekeken naar initiatieven voor in de UITagenda rond die periode. Er
wordt een apart plan gemaakt voor online advertising en Google Adwords campagnes. De plannen
daarvoor worden op dit moment uitgewerkt.

Databases als basis
Haarlem Marketing heeft een database met de promotionele teksten en openingstijden van winkels,
horeca, culturele instellingen etc.. Daarmee voeden zij de platformen: website, app en de WiFi
landingspagina (zie visualisatie in bijlage).

UITagenda widget
Er was vanuit partners steeds vaker de vraag op welke manier zij konden linken naar de UITagenda
van Haarlem Marketing. In 2017 is er een widget opgeleverd die op websites geplaatst kunnen
worden van hotels, culturele instellingen, hotels en andere ondernemers uit Haarlem e.o.
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Upgrade uiterlijk HM website
De huidige website staat nu sinds 2015 in de huidige vorm. In de tussentijd zijn kleine updates
doorgevoerd om het uiterlijk wat op te frissen. Dit jaar wordt er gekeken hoe er met kleine
investeringen toch subtiele veranderingen kunnen worden doorgevoerd in het uiterlijk waardoor de
uitstraling weer wat frisser en vernieuwender wordt. Daarnaast zal de focus meer verschuiven naar de
mobiele website omdat 70% van de website bezoekers via hun mobiel op de website van HM komt.

Vernieuwen webshop
De webshop is in het laatste kwartaal van 2017 offline gehaald. De techniek waar deze op gebouwd
was, was verouderd en niet meer veilig. Het gebruik van de webshop is geanalyseerd en de behoefte
in kaart gebracht. Hieruit bleek dat de webshop dusdanig weinig omzet genereerde dat het op dit
moment geen grote investering waard is. We zijn nu samen met Insiders aan het kijken naar een
vereenvoudigde mogelijkheid om de meest verkochte producten (wandelfolders en VVV bonnen) via
een andere manier aan te bieden. Dit zal gebeuren binnen de huidige Haarlem Marketing website, dus
bezoekers hoeven niet meer naar een losse webshop. Hierdoor zal de webshop visueel gelijk zijn aan
de Haarlem Marketing website en hoeven er geen kosten gemaakt te worden voor een nieuwe
externe website. In het tweede kwartaal van 2018 verwachten we de alternatieve methode om
producten te bestellen online te hebben.

Ondernemen in Haarlem site
Op dit moment fungeert Ondernemen in Haarlem als een startpagina voor ondernemers.
Ondernemers kunnen hier alle mogelijke informatie vinden die zij nodig kunnen hebben. Er is met de
Gemeente Haarlem afgesproken dat zei de input leveren voor deze site en wij deze verwerken op de
website. Er zijn daarnaast gesprekken gaande tussen de Gemeente Haarlem afdeling Economie &
Cultuur en de Metropool Regio Amsterdam/Amsterdam Marketing over deze doelgroep. Mogelijk dat
hier een impuls vandaan komt waardoor de bestemming van de pagina ondernemen in Haarlem
verandert. Dit zal rond de zomer gaan spelen.

Haarlem VR voor de internationale markt
In maart vertegenwoordigt HM de stad op de ITB in Berlijn. Om bezoekers letterlijk een kijkje te laten
nemen in de stad is de virtual reality applicatie voor Haarlem vertaald naar een Engelse versie voor de
internationale markt.

Samenwerking apps derden
In 2017 is er gestart met een samenwerking met apps van derden. Deze partijen waren City
Information, een wereldwijd initiatief met stad applicaties waarbij gelinkt wordt naar relevante sites en
IZI travel, een route applicatie waar je als organisatie maar ook als individuele digitale routes aan toe
kan voegen. Deze samenwerkingen staan nog steeds en gaan we onderhouden.

Online Haarlem in Vogelvlucht / Anno Haarlem
Wethouder Jur Botter heeft in 2016 de opdracht gegeven om een digitale animatie van Haarlem in
Vogelvlucht, van het ontstaan tot nu te laten ontwikkelen. In samenwerking met de Gemeente
Haarlem, Archeologisch Museum Haarlem en het Noord-Hollands Archief is deze animatie in 2017
ontwikkeld. Dit heeft geleid tot een prachtige film welke getoond wordt in het splinternieuwe
bezoekerscentrum Anno Haarlem op de Grote Markt. De informatie over dit bezoekerscentrum, zoals
de trailer van de film en informatie over de partners zijn te vinden op de HM website. Ook is er een
wandeling ontwikkeld die langs alle highlights uit de film gaat, deze is ook te vinden op de website.
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Zelf aanmelden evenementen op website:
Op dit moment worden er gesprekken gevoerd met websitebouwer Insiders om evenementen
organisatoren zelf hun evenementen met beschrijving en foto’s in te voeren. Dit maakt ze zelf
verantwoordelijk voor hun vermelding en levert efficiency op omdat het minder handelingen vraagt. In
de huidige situatie wordt elk evenement handmatig ingevoerd en bewerkt door HM. In de ideale
situatie zouden wij zelf alleen de vermelding van de evenementen die aangemeld worden controleren
en daarna accorderen alvorens deze geplaatst worden in de UITagenda.

Offline Media
Welkomborden & MUPI’s - De Welkomborden bij de invalswegen, de B-zijden van de 70 MUPI’s in
Haarlem en het V-frame bij Ikea (langs de spoorlijn) vormen de ‘eigen’ infrastructuur voor
promotiemogelijkheden op de openbare weg. Naast eigen gebruik coördineert Haarlem Marketing het
gebruik hiervan door partners. Twee maal per jaar heeft Haarlem Marketing de beschikking over 2000
MUPI’s verspreid door heel Nederland. Het afgelopen jaar zijn deze gebruikt in maart voor de
Tulpomania Tour en in september bij de lancering van de citytrip campagne Haarlem. Er is een
werkgroep bezig met onderzoek naar digitale welkomborden, naar verwachting worden in de loop van
2018 digitale borden geplaatst.

Beurzen - Haarlem Marketing stond in januari op de Vakantiebeurs in de Jaarbeurs in Utrecht, in
maart op de ITB (internationale toeristenvakbeurs) in Berlijn en heeft daar veel contacten gelegd met
touroperators, bloggers en journalisten van vooral cultuurmagazines. En in september stond HM op de
50 Plus beurs in de Jaarbeurs in Utrecht. Dit laatste evenement trekt ruim 100.000 bezoekers, die
tevens voor een groot deel tot de doelgroep van Haarlem behoren.

Evenementen ondersteuning - Alle evenementen in Haarlem worden online en offline ondersteund
door Haarlem Marketing via een Marketing Ondersteuningsplan. Hierin staat steeds precies
aangegeven wat de dienstverlening vanuit Haarlem Marketing is op on- en offline gebied. De
doelstelling is om de beeldbepalende evenementen in te zetten voor de gezamenlijke lading van het
merk Haarlem.
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c. Afdeling Haarlem Convention Bureau

In februari is de Convention Manager in dienst getreden bij Haarlem Marketing en deze heeft zich in
dit eerste jaar voor het grootste deel beziggehouden met het opbouwen van het bureau.
In eerste instantie betrof dit het kennismaken met bestaande partners en nieuwe partners aantrekken
en de ontwikkeling van tools om marktbewerking mogelijk te maken, zoals een nieuwe website en
social media- en communicatiekanalen.
Daarnaast zijn ook brochures, folders en merkversterkende relatiegeschenken samengesteld en
geproduceerd..
Er zijn twee kennissessies voor aangesloten partners georganiseerd; één op het gebied van content
met als insteek ‘hoe maak je teksten over je eigen organisatie wervender’. Daarnaast is er een sales
kennissessie geweest, die tips & trics op het gebied van sales en relatiebeheer aangereikt heeft voor
de verkoop van het eigen product. Naast kennisvermeerdering bieden deze kennis sessies een goed
platform voor partners om elkaar beter te leren kennen waardoor het collectief te verbonden en
versterkt wordt.
Om het bureau en haar diensten onder de aandacht te brengen, zijn er diverse campagnes
ontwikkeld. Zo is er een campagne geweest voor de lancering van het bureau, introductie van de
nieuwe website en een SEA campagne.
Daarnaast is er deelgenomen aan de zakelijke beurs EventSummit, waar Haarlem als bestemming
voor zakelijke congressen en events is gepromoot bij nationale opdrachtgevers. Er zijn verschillende
op maat gemaakte programma’s ontwikkeld (zogenaamde famtrips) voor evenementenbureaus en
congresbureaus om kennis te maken met de hotels, locaties en restaurants.
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d. Afdeling VVV Informatiekantoor en Reserveringen

Bezoekers VVV-kantoor 2017
In 2017 hebben we een groot aantal van de bezoekers gevraagd naar de provincie of het land waar zij
vandaan kwamen. Van de bijna 135.000 bezoekers zijn er ruim 50.000 geturfd. Vanaf oktober zijn ook
de Haarlemse inwoners apart geturfd.
De ruim 50.000 geturfde toeristische bezoekers vormen een goede afspiegeling van het totale aantal
toeristische bezoekers aan het VVV-kantoor.

Figuur 1 cirkeldiagram bezoekers per land

Uit deze cirkeldiagram blijkt dat bijna de helft van de bezoekers uit Nederland afkomstig was. Gevolgd
door Duitsland, de USA, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Spanje, België, Italië, Australië en Canada.
Ten opzichte van 2016 zijn er geen wezenlijke wijzigingen te ontdekken in de top 10, alleen Australië
en Canada de nummers 9 en 10 zijn van plaats gewisseld. Qua percentages zijn er nauwelijks
verschillen aan te wijzen ten opzichte van 2016.

Nederland 47%

Duitsland 18%

USA 6%

UK 5%

Frankrijk 4%

Spanje 4%

België 3%

Italië 3%

Australië 1%

Canada 1%
Overigen 8%

Bezoekers per land 2017
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Overzicht Reserveringen

REGULIERE WANDELINGEN 2017 2016 2015 2014 2013

AANTAL WANDELINGEN 113 113 101 94 89

AANTAL GIDSEN 168 169 142 120 97

AANTAL DEELNEMERS 2557 2688 2212 1898 1371

OMZET WANDELINGEN* € 19.177,50 € 20.160,00 € 16.590,00 € 14.235,00 € 10.357,00

INKOOP WANDELINGEN € 11.070,00 € 11.135,00 € 8.875,00 € 7.500,00 € 6.319,80

WINST WANDELINGEN € 8.107,50 € 9.025,00 € 7.715,00 € 6.735,00 € 4.037,20

GEM. WINSTMARGE** 42,28% 44,77% 46,50% 47,31% 38,98%

AANTAL
VRIJDAGWANDELINGEN

52 51 51 44 39

AANTAL DEELNEMERS 933 741 816 647 354

AANTAL ZATERDAG
WANDELINGEN

51 52 50 50 50

AANTAL DEELNEMERS 1539 1824 1396 1251 1017

AANTAL ZONDAG
WANDELINGEN

10 10

AANTAL DEELNEMERS 85 123

Tabel 3 reserveringen van wandelingen bij het VVV kantoor
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DAGARRANGEMENTEN 2017 2016 2015 2014 2013

AANTAL ARRANGEMENTEN 247 244 276 253 218

AANTAL DEELNEMERS 5187 5312 5516 5215 4795

OMZET ARRANGEMENTEN* € 53.965,26 € 48.039,70 € 45.700,65 € 65.863,15 € 50.421,20

INKOOP ARRANGEMENTEN € 41.782,01 € 35.758,05 € 34.624,20 € 49.916,15 € 37.834,54

WINST ARRANGEMENTEN € 12.183,25 € 12.281,65 € 11.076,45 € 15.947,00 € 12.586,66

GEM. WINSTMARGE
ARRANGEMENTEN

22,58% 25,57% 24,23% 24,21% 24,96%

STADSWANDELINGEN VOOR
GROEPEN

223 220 247 195 179

DEELNEMERS 4574 4882 5040 3954 3975

OMZET STADSWANDELINGEN
GROEPEN*

€ 33.245,51 € 32.522,50 € 31.501,50 € 24.845,50 € 23.255,00

INKOOP STADSWANDELINGEN
GROEPEN

€ 24.984,25 € 24.164,00 € 23.601,20 € 18.655,75 € 17.377,00

WINST STADSWANDELINGEN
GROEPEN

€ 8.261,26 € 8.358,50 € 7.900,30 € 6.189,75 € 5.878,00

GEM. MARGE 24,85% 25,70% 25,08% 24,91% 25,28%

DAGJE HAARLEM 24 24 29 58 39

OMZET DAGJE HAARLEM € 20.719,75 € 15.517,20 € 14.199,15 € 41.017,65 € 27.166,20

INKOOP DAGJE HAARLEM € 16.797,75 € 11.594,05 € 11.023,00 € 31.260,40 € 20.457,54

WINST DAGJE HAARLEM € 3.922,00 € 3.923,15 € 3.176,15 € 9.757,25 € 6.708,66

GEM. MARGE 18,93% 25,28% 22,37% 23,79% 24,69%

Tabel 4 reserveringen van arrangementen bij het VVV kantoor

WANDELINGEN PROMOTIE 2017 2016 2015 2014 2013

AANTAL WANDELINGEN MET
GIDS

18 23 29 13 20

PERSGERELATEERD *** 14 19 25 9 16

OMD (OPEN MONUMENTEN
DAGEN)

4 4 4 4 4

KOSTEN INZET GIDSEN € 1.990,00 € 1.600,00 € 2.491,50 € 1.186,50 € 1.598,50

Tabel 5 overzicht kosten gemaakt ter promotie van wandelingen

* deze bedragen zijn bruto, i.t.t. de jaarcijfers, waarbij de netto cijfers worden weergegeven, dit verklaart de
verschillen.
** in 2017 relatief veel gratis deelnemers (vrijwilligers VVV, Anno Haarlem en acties) .
*** Minder wandelingen maar de duur per wandeling was langer dus meer kosten.
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Omzet cadeaubonnen

2017* 2016* VERSCHIL CUMULATIEF
JANUARI € 39.120,00 € 32.482,00 € 6.638,00 € 6.638,00
FEBRUARI € 14.017,50 € 18.403,00 € -4.385,50 € 2.252,50
MAART € 32.594,50 € 39.858,00 € -7.263,50 € -5.011,00
APRIL € 22.541,00 € 37.830,00 € -15.289,00 € -20.300,00
MEI € 30.062,50 € 29.926,00 € 136,50 € -20.163,50
JUNI € 25.457,50 € 29.498,00 € -4.040,50 € -24.204,00
JULI € 25.336,40 € 39.297,00 € -13.960,60 € -38.164,60
AUGUSTUS € 9.502,50 € 16.255,00 € -6.752,50 € -44.917,10
SEPTEMBER € 51.620,00 € 34.375,00 € 17.245,00 € -27.672,10
OKTOBER € 32.327,50 € 36.346,50 € -4.019,00 € -31.691,10
NOVEMBER € 145.786,90 € 90.698,00 € 55.088,90 € 23.397,80
DECEMBER € 102.368,50 € 125.008,00 € -22.639,50 € 758,30

TOTAAL € 530.734,80 € 529.976,50 € 758,30
Tabel 6 omzet van de cadeaubonnen

*Inclusief leveringen aan wederverkopers
• Helaas is de Politie geen klant meer bij ons. Dit i.v.m. verhuizing.
• In november grote levering gedaan aan nieuwe klant met 2% korting waardoor het provisie

percentage over het gehele jaar lager is.
• Per 4 november 2017 is de papieren VVV Bon vervangen door de plastic VVV Cadeaukaart

welke met elk willekeurig bedrag kan worden opgewaardeerd en geactiveerd. Voordeel voor
de ontvanger: in delen te besteden bij verschillende winkels en webshops.
Voordeel: geen voorraden en voorfinanciering meer.
Nadeel: deze kaart is op veel nieuwe locaties te koop waaronder de Bruna winkel in de
Cronjé. Deze was voorheen een wederverkoper en wij leverden de bonnen. Zij kunnen nu zelf
opwaarderen. Doordat de bon nu breed verkrijgbaar is zal er bij ons een omzetderving te
constateren zijn in 2018.
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Bezoekersaantallen VVV Haarlem

2017 2016 2015 2014 2013 2012

JANUARI 6.125 5.408 8.183 6.892 5.640 7.694

FEBRUARI 5.753 7.481 10.280 8.890 6.252 7.183

MAART 8.190 9.002 9.596 10.732 7.436 9.099

APRIL 17.173 15.021 17.707 14.673 13.010 13.400

MEI 13.463 12.803 16.444 16.919 13.860 12.734

JUNI 11.442 11.452 14.030 14.074 12.638 12.461

JULI 15.161 17.075 19.041 18.116 14.476 15.510

AUGUSTUS 19.589 20.865 24.664 23.033 16.767 16.350

SEPTEMBER 13.513 14.112 15.640 16.852 10.797 11.265

OKTOBER 10.244 10.710 12.226 12.871 10.383 10.201

NOVEMBER 7.442 7.855 6.034 9.385 7.376 7.518

DECEMBER 6.644 8.888 7.694 10.238 7.816 6.979

TOTAAL: 134.739 140.672 164.890 162.675 126.451 130.394

APRIL T/M
SEPTEMBER

90.341 91.328 107.526 103.667 81.548 81.720

Tabel 7 bezoekersaantallen VVV kantoor per maand

Over het algemeen zien we dat er sprake is van een dalende trend van bezoekers aan het VVV
kantoor. De oorzaak ligt in het gegeven dat steeds meer bezoekers zich online oriënteren op hun
bezoek .

JANUARI
5%

FEBRUARI
4%

MAART
6%

APRIL
13%

MEI
10%

JUNI
8%JULI

11%

AUGUSTUS
15%

SEPTEMBER
10%

OKTOBER
8%

NOVEMBER
5%

DECEMBER
5%

Bezoekers per maand 2017

Figuur 2 cirkeldiagram van de bezoekersaantallen VVV kantoor per maand
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5. BEDRIJFSVOERING

a. Huisvesting, personeel en financiën

Haarlem Marketing heeft per 1 januari 2017 in totaal 9 formatieplaatsen (3 afdeling Marketing &

Communicatie, 3,2 VVV / Informatiekantoor, 1 Haarlem Convention Manager, 0,8 Hoofd afdeling

Marketing & Communicatie, gedetacheerd vanuit de gemeente en 1 directeur). De organisatie bevat

de volgende afdelingen; de afdeling Marketing & Communicatie en per 1 februari 2017 de afdeling

Haarlem Convention Bureau, beiden gevestigd op het stadhuis. De afdeling VVV Informatiekantoor is

gevestigd in de Vierschaar op de Grote Markt. Sinds 23 November 2017 is het bezoekerscentrum

‘Anno Haarlem’ geopend. De bezetting van dit centrum door een team vrijwilligers wordt ook door het

VVV informatiekantoor geregeld. HM heeft hiervoor van de Gemeente Haarlem een eenmalige

subsidie gekregen van 20.000 euro voor een pilot van 1 jaar.

Haarlem Marketing heeft in 2017 van de Gemeente Haarlem een subsidie gekregen van 551.013 euro
(ten opzichte van 557.870 euro in 2016, dus een verlaging van 2%). Van het Ondernemersfonds krijgt
Haarlem Marketing in 2017 100.000 euro (ten opzichte van 100.000 euro in 2016). Verder is er 82.264
(ten opzichte van 72.208 in 2016, dus een stijging van 14%) euro aan participatiebijdragen van
Haarlem Partners en 19.076 euro in 2017 (ten opzichte van 22.194 euro in 2016, dus een daling van
14%) in de vorm van provisie Irischeques binnen gekomen. De Gemeente stuurt Haarlem Marketing
aan met een prestatiecontract.

Een Raad van Toezicht, voorgezeten door Burgemeester Jos Wienen, houdt toezicht op het financiële

beleid van Haarlem Marketing. De Raad van Toezicht bestaat in 2017 verder uit Jan Feenstra

(Rabobank), Paul Rutten (Inholland Rotterdam), Paul van Sprang (Philharmonie/stadsschouwburg),

Dick Freling (Ondernemersfonds), Niels Piscaer (GM Hotel Van der Valk Haarlem-Zuid) en komt vijf

keer per jaar bij elkaar.

Organogram Haarlem Marketing

Directie

VVV Haarlem
Haarlem Convention

Bureau

Marketing &
Communicatie

Bedrijfsvoering
Financiën

Figuur 3 organogram Haarlem Marketing
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b. Kosten die afwijken van de begroting

OMSCHRIJVING BEGROOT WERKELIJK VERSCHIL

PERSONELE KOSTEN * 528.873 479.998 -/- 30.875
AFSCHRIJVINGEN * 6.100 7.654 +/+ 1.554
OVERIGE PERSONEELSKOSTEN * 6.695 22.820 +/+ 16.125
HUISVESTINGSKOSTEN 28.348 27.953 -/- 413
KANTOORKOSTEN 44.499 49.693 +/+ 5.914

PROMOTIEKOSTEN 223.284 221.734 -/- 1.550
ALGEMENE KOSTEN * 56.900 43.331 -/- 13.569
TOTAAL 894.699 871.165 -/- 23.534

Tabel 8 kosten Haarlem Marketing begroot vs. werkelijk

*afwijking werkelijk ten opzichte van begroting > 5% worden hieronder verklaart

Personele kosten
Deze kosten zijn lager uitgevallen dan de begroting door de ziekengelduitkeringen (zwangerschap en
overige ziekengelduitkeringen).

Afschrijvingen
De afschrijvingen zijn hoger uitgevallen dan begroot door investeringen in een computer en een
beurswand.

Overige Personeelskosten
De overige kosten zijn hoger uitgevallen doordat we de kosten voor de cultuurcoördinator hieronder
hebben verantwoord. Hiertegenover staat de subsidie “Haarlem Cultuurstad”. Verder zijn de
reiskosten hoger uitgevallen omdat er door de komst van het Convention Bureau en 2 werknemers
van buiten Haarlem meer dan verwacht gereisd wordt.

Algemene kosten
De algemene kosten zijn lager dan begroot. We hadden een voorziening opgenomen voor dubieuze
(oude) debiteuren. We hebben de aanmaningsprocedure intern aangescherpt waardoor veel oude
debiteuren alsnog hebben betaald.

c. Voornaamste risico’s en onzekerheden
Het eerste risico voor de toekomst zijn de inkomsten van de VVV bonnen, ook al zijn die in 2017
slechts marginaal gedaald ten opzichte van 2016. We kunnen concluderen dat die trend niet gaat
veranderen en het huidige contract met VVV NL is dan ook al veranderd en per jaar opzegbaar. De
subsidie vanuit de Gemeente Haarlem blijft uiteraard ook een onzekere factor, echter de lange termijn
afspraken met de gemeente (tot 2020) zullen meer stabiliteit geven. Het Ondernemersfonds gaat per
1 januari 2019 over in de BIZ, in dat jaar zijn de inkomsten van 100.000 euro verzekerd , echter we
zullen actief met de BIZ in contact moeten blijven om prestatie en tegenprestatie met elkaar te
matchen.
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6. CONCLUSIE EN VOORUITBLIK

De onderscheidende identiteit van de stad Haarlem zal sterker neergezet worden via de constante
focus op vier product/markt combinaties: de bewoner en binnenlandse bezoeker, de buitenlandse
bezoeker en de congres bezoeker. Voor 2018 en verder zullen we de focus hebben op de kwalitatieve
bezoeker, zowel voor Leisure als voor MICE en spreiding van bezoekers in de week en in het jaar.
Een verdere doorontwikkeling op de branding van Haarlem via het jaarlijks belichten van een
cultuurhoofdstuk uit de Haarlemse identiteit (Haarlem Cultuurstad in 2018, De Gouden Eeuw in 2019,
Haarlem Muziekstad (concept) in 2020) zal hiervoor de leidraad worden.

7. TOT SLOT

Een woord van dank aan allen die hebben bijgedragen aan de activiteiten en het resultaat van
Haarlem Marketing: het team, de leden van de Raad van Toezicht, de culturele instellingen, de horeca
instellingen, de winkeliers en de Gemeente Haarlem. Veel dank voor een steeds concretere
samenwerking.

Esther Brasser
Directeur Haarlem Marketing
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1. BALANS PER 31 DECEMBER 2017

(na resultaatbestemming)

€ € € €
ACTIVA

VASTE ACTIVA

Materiële vaste activa
Verbouwing 1.) 4.698 9.823
Inrichting en inventaris 8.377 9.393

13.075 19.216

VLOTTENDE ACTIVA

Voorraden 2.) 20.445 52.866

Vorderingen 3.)
Debiteuren 35.939 49.544
Omzetbelasting 7.540 9.028
Pensioen - 647
Overige vorderingen en

overlopende activa 12.138 14.891
55.617 74.109

Liquide middelen 4.) 231.896 261.353

321.034 407.545

31 december 2017 31 december 2016
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€ € € €
PASSIVA

EIGEN VERMOGEN 5.)
Stichtingskapitaal 91 91
Overige reserves 189.203 154.852

189.294 154.943

KORTLOPENDE SCHULDEN 6.)
Crediteuren 31.665 45.871
Loonheffing 13.831 14.422
Pensioenlasten 13.472 -
Overige schulden en

overlopende passiva 72.772 192.310
131.740 252.603

321.034 407.545

31 december 2017 31 december 2016
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2. STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2017

Jaarrekening Begroting Jaarrekening

2017 2017 2016

€ € €

Netto-omzet 7.) 933.976 913.699 840.582

Kostprijs van de omzet 8.) (26.070) (19.000) (18.882)

Bruto omzetresultaat 907.905 894.699 821.700

KOSTEN
Lonen en salarissen 9.) 393.093 410.241 331.935
Sociale lasten 10.) 66.504 73.577 63.625
Pensioenlasten 11.) 40.790 45.055 37.556
Afschrijvingen 12.) 7.654 6.100 6.507
Overige bedrijfskosten 13.) 363.410 358.726 362.439

Som der bedrijfslasten 871.450 893.699 802.062

Bedrijfsresultaat 36.455 1.000 19.638

Rentebaten en soortgelijke 20 - 254
opbrengsten
Rentelasten en soortelijke kosten (2.124) (1.000) (2.793)

Financiële baten en lasten (2.104) (1.000) (2.539)

RESULTAAT 34.352 - 17.098

Het bestuur van de stichting stelt voor om het resultaat als volgt te bestemmen:

2017
€

Resultaat 34.352

Toevoeging aan de overige reserves 34.352

Vooruitlopend op de vaststelling van de jaarrekening 2017 is dit voorstel reeds in de jaarrekening
verwerkt.
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3. KASSTROOMOVERZICHT 2017

(het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode)

€ € € €

Kasstroom uit operationele activiteiten:

Bedrijfsresultaat 36.456 19.639

Aanpassingen voor:
Afschrijvingen 7.654 6.507

Mutatie in het werkkapitaal:
Mutatie vorderingen 18.493 (22.751)
Mutatie voorraden 32.420 (11.600)
Mutatie kortlopende schulden

(excl. aflossingsverplichting) (120.864) 2.077
(25.838) (6.128)

Rentelasten (2.104) (2.539)

Kasstroom uit operationele activiteiten (27.943) (8.667)

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Investeringen in materiële vaste activa (1.513) (6.613)

Mutatie geldmiddelen (29.456) (15.280)

Samenstelling geldmiddelen:

Liquide middelen per 1 januari 261.352 276.632
Mutatie geldmiddelen (29.456) (15.280)

Liquide middelen per 31 december 231.896 261.352

20162017
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4. GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Algemeen

De jaarrekening is opgemaakt op basis van historische kostprijs. De waardering van activa en
passiva geschiedt, voor zover niet anders is vermeld, tegen nominale waarde.
Winsten worden toegerekend aan de periode waarin ze zijn gerealiseerd. Verliezen worden
verantwoord in het jaar waarin ze voorzienbaar zijn.

Activiteiten

De activiteiten van Stichting Haarlem Marketing bestaan voornamelijk uit:

- Informatieverstrekking op het gebied van toerisme
- Door middel van promotie en productvorming het zakelijk en toeristisch gebruik van de

stad Haarlem vergroten

Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening

De jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van de richtlijnen voor de jaarverslaggeving
(kleine rechtspersonen) C1 kleine organisaties zonder winststreven.

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

Materiële vaste activa
De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs, verminderd met de cumulatieve
afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen
worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis van een
vast percentage van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met een eventuele residuwaarde. Er
wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming. Op terreinen wordt niet afgeschreven.

Voorraden
De voorraden handelsvoorraden worden gewaardeerd tegen
verkrijgingsprijs dan wel lagere marktwaarde voor zover nodig onder aftrek van een voorziening
voor incourantheid.

Vorderingen en overlopende activa
De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens
gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn
gelijk aan de nominale waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid
worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van 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.

Schulden
Schulden worden gewaardeerd tegen nominale waarde tenzij anders is bepaald.
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Grondslagen voor resultaatbepaling

Algemeen
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 historische kostprijzen.

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 waarderingsgrondslagen.
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
Onder netto-omzet wordt verstaan de opbrengst van de in het verslagjaar geleverde goederen en

verleende diensten onder aftrek van kortingen en de over de omzet geheven belastingen.

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.

Subsidies en bijdragen
De subsidies en bijdragen worden ten gunste van de staat van baten en lasten gebracht

in het jaar ten laste waarvan de gesubsidieerde lasten komen, dan wel in het jaar
waarvan de lasten komen waarvoor de bijdragen zijn toegezegd.

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.

Financieel resultaat
De rentebaten en -lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende renteopbrengsten en
-lasten van uitgegeven en ontvangen leningen.

Belastingen
De stichting is niet belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting.

Grondslagen voor de opstelling van het kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.
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5. TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2017

ACTIVA

VASTE ACTIVA
Boekwaarde Investeringen Afschrijvingen Boekwaarde
01-01-2017 2017 2017 31-12-2017

Materiële vaste activa 1.) € € € €

Verbouwingen 9.823 - (5.125) 4.698
Inrichting en inventaris 9.393 1.513 (2.529) 8.377

19.216 1.513 (7.654) 13.075

Oorspronkelijke Cumulatieve Boekwaarde
aanschafwaarde afschrijvingen 31-12-2017

€ € €

Verbouwingen 25.625 (20.927) 4.698
Inrichting en inventaris 13.379 (5.002) 8.377

39.004 (25.929) 13.075

Afschrijvingspercentages
De gehanteerde afschrijvingspercentages luiden als volgt:

Verbouwingen 20%
Inrichting en inventaris 20%

VLOTTENDE ACTIVA

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

VVV geschenkbonnen 11.048 46.088
Drukwerk 4.197 3.902
Souvenirs 4.884 2.532
Overige voorraden 316 344

20.445 52.866
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31-12-2017 31-12-2016
€ €

Vorderingen 3.)

Debiteuren
De specificatie luidt als volgt:

Debiteuren 38.295 57.483
Voorziening dubieuze debiteuren (2.356) (7.939)

35.939 49.544

Omzetbelasting
De specificatie luidt als volgt:

Aangifte december 3.782 7.644
Teveel afgedragen over 2017 3.758 -
Teveel afgedragen over 2016 - 1.384

7.540 9.028

Overige vorderingen en overlopende activa
De specificatie luidt als volgt:

Bankrente 20 254
Premie ziekteverzuimverzekering 1.845 5.081
Contributies en abonnementen 309 425
Waarborgsommen 990 990
Verzekeringen 175 -
City cards - 2.873
Nog te verzilveren bonnen 36 -
Bemiddelingsbijdrage/boekingscentrale 40 -
MICE Haarlem 1.395 -
Reclame- en advertentiekosten 3.500 -
Vooruitbetaalde huur 2.016 1.997
Telefoonkosten 71 71
Provisie geschenkbonnen 1.741 3.200

12.138 14.891

Liquide middelen 4.)
De specificatie luidt als volgt:

Kassen 2.097 2.584
Rabobank, rekening-courant (989) 125.876 132.785
Rabobank, bedrijfsspaarrekening 103.922 123.669
Gelden onderweg - 2.315

231.896 261.353
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PASSIVA

EIGEN VERMOGEN 5.)
2017 2016

Overige reserves € €
Het verloop is als volgt:

Stand per 1 januari 154.852 137.754
Resultaatbestemming boekjaar 34.352 17.098

Stand per 31 december 189.203 154.852

31-12-2017 31-12-2016
KORTLOPENDE SCHULDEN 6.)

Loonheffing
Aangifte december 13.831 14.422

Overige schulden en overlopende passiva
De specificatie luidt als volgt:

Reservering vakantiegeld 15.037 12.465
Reservering vakantiedagen 12.477 16.676
Accountants- en administratiekosten 4.000 4.000
Bankrente en -kosten 490 538
Netto salarissen 480 -
Nog te betalen geschenkbonnen e.d. 37.373 146.288
Promotiekosten - 7.020
Representatiekosten - 45
Portokosten - 237
Telefoonkosten - 834
Reis- en hotelkosten 423 33
Arrangementen 393 -
Opleidingskosten - 500
Toeristisch product - 564
Drukwerk 48 48
MICE Haarlem - 2.932
Bemiddelingsbijdragen/boekingscentrale 1.466 130
Automatiseringskosten 486 -
Oveirge personeelskosten 99 -

72.772 192.310
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NIET IN DE BALANS OPGENOMEN VERPICHTINGEN

Huurverplichtingen onroerende zaken
Door de stichting is een huurovereenkomst afgesloten ten behoeve van de bedrijfsruimte aan de Grote Markt 2 A
te Haarlem. De overeenkomst is aangegaan voor de duur van 5 jaar met ingang van 15 november 2013.
Na het verstrijken van deze periode wordt de periode met 5 jaar verlengd. Na het verstrijken van de tweede
termijn wordt de overeenkomst voortgezet voor onbepaalde tijd.
De jaarlijkse huurverplichting bedraagt € 23.928. De jaarlijkse verplichting inzake de servicekosten bedraagt
€ 3.000.
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6. TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2017

Jaarrekening Begroting Jaarrekening
2017 2017 2016

€ € €
Netto omzet 7.)
Omzet balieverkopen 51.291 64.000 47.525
VVV geschenkbonnen 19.076 20.000 22.194
Bemiddelingsbijdrage - toneel etc. (provisie) 15.649 8.829 15.861
Arrangementen 15.682 19.000 15.925
Sponsoring bedrijfsleven 82.264 105.000 72.208
Bijdragen inzake promotie/marketing - - -

Opbrengst verkopen 183.963 216.829 173.712

Subsidie gemeente Haarlem 551.013 557.870 557.870
Bijdrage uit het ondernemersfonds 100.000 100.000 100.000
Bezoekerscentrum Anno Haarlem 10.000 - -
Haarlem Cultuurstad 50.000 - -
Subsidie Monumentendagen 9.000 9.000 9.000
Economisch programma management 30.000 30.000 -

Totaal subsidies 750.013 696.870 666.870

Totaal opbrengsten 933.976 913.699 840.582

Subsidie Gemeente Haarlem

De subsidie van de Gemeente Haarlem heeft een structureel karakter.
Op de subsidieverlening zijn de bepalingen uit de geldende Algemene Subsidie Verordening (ASV) van de
gemeente Haarlem en de Algemene wet bestuursrecht (Awb) van toepassing.

Jaarrekening Begroting Jaarrekening
2017 2017 2016

€ € €

Kostprijs van de omzet 8.)
Kostprijs balieverkopen 26.070 19.000 18.882

Lonen en salarissen 9.)
Bruto salarissen 364.935 380.758 333.202
Reservering vakantiedagen/-geld 22.974 25.046 25.455
Inhuur personeel 24.130 21.437 25.690
Ontvangen ziekengelden (15.971) - -

Subtotaal lonen en salarissen 396.068 427.241 384.347

Kosten t.b.v. promotiewerkzaamheden
Kosten bloemenmeisjes - - -
Kosten gidsen (arrangementen) (24.412) - (23.000)
Doorbelaste personeelskosten 21.437 (17.000) (29.412)

393.093 410.241 331.935
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Jaarrekening Begroting Jaarrekening
2017 2017 2016

€ € €

Sociale lasten 10.)
Sociale lasten bedrijfsvereniging 39.087 41.211 36.581
Premie ziekteverzuimverzekering 4.053 5.716 5.343
Werkgeversbijdrage zorgverzekering 23.364 26.650 21.700

66.504 73.577 63.625

Pensioenlasten 11.)
Pensioenpremies 40.790 45.055 37.556

De pensioenregeling betreft een salaris-diensttijdregeling.
Voor ieder deelnemingsjaar is een ouderdomspensioen van 1,75% van de pensioengrondslag toegekend.
Het jaarlijks partnerpensioen bedraagt 70% van het ouderdomspensioen.
De afdracht aan het pensioenfonds bedraagt 25% van de pensioengrondslag. De verdeling van de pensioen-
premie is 1/3 werknemer, 2/3 werkgever.

Personeelsleden
Bij de stichting waren in het verslagjaar gemiddeld 10,8 personeelsleden in werkzaam (2016: 9,9).

Onderverdeeld naar functie: 2017 2016

Directie 1 1

Administratie 0 0

Overig (promotie e.d.) 9,8 8,9

10,8 9,9

Jaarrekening Begroting Jaarrekening
2017 2017 2016

€ € €

Afschrijvingen 12.)
Afschrijvingen verbouwingen 5.125 5.100 5.125
Afschrijvingen inrichting en inventaris 2.529 1.000 1.382

7.654 6.100 6.507
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Jaarrekening Begroting Jaarrekening
2017 2017 2016

€ € €

Overige bedrijfskosten 13.)
Overige personeelskosten 22.820 6.695 5.841
Huisvestingskosten 27.934 28.348 27.183
Kantoorkosten 49.694 44.499 45.818
Verkoopkosten 216.152 227.364 231.854
Algemene kosten 46.809 51.820 51.744

363.410 358.726 362.439

Overige personeelskosten

Reiskostenvergoedingen 6.869 1.917 1.867
Onkostenvergoedingen 1.300 1.014 492
Kantinekosten 26 450 20
Opleidingskosten 2.678 2.231 2.000
Kosten arbodienst 127 531 381
Kosten Cultuurcoördinator 10.797 - -
Overige personeelskosten 1.024 552 1.081

22.820 6.695 5.841

Huisvestingskosten
Huur 23.949 25.178 23.773
Vaste lasten 986 170 410
Overige huisvestingskosten 3.000 3.000 3.000

27.934 28.348 27.183

Kantoorkosten
Kantoorbenodigdheden 1.432 1.470 1.058
Drukwerk 2.359 1.102 2.375
Automatiseringskosten 22.540 15.000 17.742
Communicatiekosten 7.099 9.486 6.414
Porti 4.941 3.121 4.818
Contributies, abonnementen 11.322 14.320 13.394
Vakliteratuur - - 17

49.694 44.499 45.818
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Jaarrekening Begroting Jaarrekening
2017 2017 2016

€ € €

Verkoopkosten
Reclame-, advertentie- en promotiekosten 7.714 10.000 29.760
Kosten bloemenmeisjes 14.270 15.500 4.539
Beurskosten en presentaties 7.514 6.000 6.312
Mutatie voorziening dubieuze debiteuren (5.583) 4.080 2.908
Cultuur en musea 53.651 49.484 43.319
MICE Haarlem 24.666 32.600 11.192
Winkelen 21.333 21.500 26.799
Toeristisch product 13.236 15.400 22.657
Online media 35.426 32.800 35.507
Beeldmerkcampagne 8.633 7.500 12.505
Offline media 10.062 9.500 4.764
Evenementen 9.492 9.000 15.331
Sponsoring derden - - 730
Netwerkbijeenkomsten 7.890 4.000 7.031
Merchandise en relatiegeschenken 7.846 10.000 8.500

216.152 227.364 231.854

Algemene kosten
Accountantskosten 4.162 4.162 4.080
Administratiekosten 21.849 21.848 21.420
Advieskosten 980 3.656 4.044
Bestuurskosten - 2.040 -
Verzekeringen 5.586 4.126 6.579
Huur inventaris 4.016 5.060 3.931
Onderhoud inventaris 625 2.510 3.988
Kleine aanschaffingen 1.259 2.626 1.358
Representatiekosten 5.803 2.122 2.070
Vrachtkosten 678 510 1.237
Kosten VVV geschenkbonnen - - -
Overige verkoopkosten 2.735 2.655 1.848
Overige algemene kosten (885) 505 1.188

46.809 51.820 51.744

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten
Ontvangen bankrente 20 - 254

Rentelasten en soortgelijke kosten
Bankrente en -kosten 2.124 1.000 2.793
Rente belastingdienst - - -

2.124 1.000 2.793
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14. BESTEMMING VAN HET RESULTAAT

De directie stelt voor om het resultaat over 2017 als volgt te bestemmen:

2016
€

Toevoeging aan de overige reserves 34.352

Gebeurtenissen na balansdatum
Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum bekend met belangrijke financiële gevolgen
voor de stichting.
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OVERIGE GEGEVENS










