
 

 

B&W-besluit:  

1. Het College stemt in met de jaarrekening 2005 (seizoen 2004/2005) van Vereniging Toneelschuur. 

Het subsidie wordt vastgesteld op € 829.000 (zijnde € 775.000 regulier subsidie en € 54.000 

aanvullend subsidie: dit bedrag is beschikbaar gesteld in de Kadernota 2006). 

2. Het College kan de budgettaire consequenties op dit moment nog niet vaststellen. (In de Kadernota 

2006 is een aanvullende subsidie voorzien van maximaal € 110.000 voor voor de voorziene tekorten 

in de seizoenen 2004/2005 en 2005/2006 van de Toneelschuur. De jaarrekening over seizoen 

2005/2006 is nog niet bekend.) 

3. Het College besluit het resterende bedrag van € 56.000 dat in de Kadernota 2006 beschikbaar is 

gesteld te reserveren voor het voorziene tekort van de Toneelschuur bij de jaarrekening 2005/2006.  

4. De betrokkenen ontvangen daags na besluitvorming informatie over dit besluit 

5. De commissie Ontwikkeling ontvangt het besluit van het college ter informatie 
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Bestuurlijke context 
Voor de Vereniging Toneelschuur dient de exploitatiesubsidie voor seizoen 2004/2005 (begrotingsjaar 

2005) te worden vastgesteld. In de beschikking is een subsidie van € 775.000 opgenomen. Daarenboven 

is bij de Kadernota 2006 door de Raad besloten om een budget van maximaal € 110.000 beschikbaar te 

stellen ter dekking van de voorziene tekorten van de seizoenen 2004/2005 en 2005/2006. 

Het tekort voor het eerste seizoen bedraagt € 54.000. 

In lijn met de besluiten van de Raad kan het subsidie voor 2004/2005 (2005) worden vastgesteld op  

€ 829.000. 

 

Bij de Cultuurnota 2005-2008 is besloten om het subsidie voor Vereniging Toneelschuur vanaf 2007 

(seizoen 2006/2007) te verhogen met € 75.000 jaarlijks (door middel van een verschuiving binnen het 

cultuurbudget). Hiermee wordt gedeeltelijk tegemoet gekomen aan de hogere exploitatielasten ten 

gevolge van nieuwe huisvesting. Deze gestegen lasten veroorzaakten vanaf de opening 

exploitatietekorten. De exploitatie van het gebouw aan de Smedestraat resulteerde bij de Vereniging 

Toneelschuur gedurende een periode van 30 jaar nooit in tekorten.  

In de nota “Verhuur en aan huur gerelateerde exploitatie cultuurpodia” (MO/Cultuur/2006/562) staat als 

besluitpunt opgenomen dat ten aanzien van de expoliatietekorten van Toneelschuur, Patronaat en 

Philharmonie /Stadsschouwburg nog voorstellen worden aangeleverd. De exploitatie van de podia zal 

daarin in zijn geheel in ogenschouw worden genomen. 

 

Commissieparagraaf: Het College van B&W informeert de Raad over de vaststelling van het 

subsidie over het jaar 2005 (seizoen 2004/2005) aan de Vereniging Toneelschuur. 

 



 

 

 

 

 

Inhoudelijk: 
Theater 

Met de Toneelschuur heeft de gemeente Haarlem een van de meest vooraanstaande vlakkevloertheaters 

in Nederland binnen de stadsgrenzen. Aanvankelijk als wegbereider voor deze nieuwe vorm van theater 

(aanvullend op het lijsttoneel in de schouwburgen) vervult de Toneelschuur landelijk gezien nog steeds 

een voorbeeldfunctie met een programmering uiteenlopend van nieuw aanbod van kleine groepen tot 

voorstellingen van grote gezelschappen die speciaal voor de vlakke vloer zijn gemaakt. Dit uit zich o.a. 

in groot aantal (30) landelijke premières in eigen huis.  

In totaal werden in seizoen 2004/2005 383 theater- en dansvoorstellingen gespeeld en waren er 88 

andere evenementen (Rondjes Cultuur, schoolvoorstellingen, kinderdisco’s, inleidingen, nagesprekken 

en rondleidingen). Speciale aandacht gaat uit naar Vlaams Theater, naar jeugd- en jongeren-

voorstellingen en multiculturele voorstellingen.  

In 2004/2005 vond ook het festival Córdoba! plaats: een geslaagde samenwerking met meerdere 

theatergezelschappen hetgeen resulteerde in een tournee met nieuwe theaterproducties. 

Voor de theaterprogrammering heeft de Toneelschuur 11,2 fte’s beschikbaar. 

 

Film 

De programmering van de Filmschuur is gericht op de betere film, waarbij jongeren- en jeugdfilms, 

multiculturele films, klassiekers en de Nederlandse films extra aandacht krijgen. Doordat de Filmschuur als 

filmhuis de A-status heeft, vinden er vele premières plaats (18). In seizoen 2004/2005 was de Filmschuur 

voor het eerst ook alle dagen van het jaar geopend. 

Een speciale plaats in de programmering hadden o.a. de programma’s, Cinema Arabe, Cinekid op locatie,  

films in kader van het Heimweefestival en stille films met live muziek (i.s.m. het Filmmuseum). In totaal 

werden er in 2004/2005 bijna 2000 filmvoorstellingen vertoond. De personeelsbelasting voor de 

Filmschuur komt uit op 7,2 fte’s. 

 

Bezoekers 

Toneel- en Filmschuur heeft in 2004/2005 net als in het voorgaande seizoen ruim 120.000 bezoekers in 

huis gehad. Dit aantal ligt fors hoger dan waarmee in het bedrijfsplan rekening werd gehouden. Ook valt 

op dat het bezoek aan (een overigens toegenomen aantal) filmvoorstellingen nauwelijks terugloopt, 

terwijl dit landelijk gezien wel de trend is.  

Toneel- en Filmschuur tracht meer jongeren binnen de deuren te krijgen o.a. door uitbreiding van het 

jongerenpanel, intensivering van het ambassadeursproject en de werkplannen die in het kader van 

Actieplan Cultuurbereik worden gemaakt en uitgevoerd.  

Op basis van een schriftelijke enquete onder de bezoekers uitgevoerd door een studente concludeerde de 

Toneelschuur een grote tevredenheid over o.a. faciliteiten en beleid. 

 

Financieel: 
De Vereniging Toneelschuur heeft voor de zomer de jaarrekening over het seizoen 2004/2005 

ingediend. Daarbij is tevens aangegeven dat Vereniging Toneelschuur voldoet aan de gestelde eisen om 

voor BTW belaste verhuur in aanmerking te komen. Als gevolg hiervan kan de (over de huur) in 

rekening gebrachte BTW worden teruggevorderd. 

Voor seizoen 2004/2005 is een subsidie toegezegd van € 775.000 op een exploitatie-begroting van  

€ 2.075.004. De jaarrekening is afgesloten met een negatief resultaat van  € 54.000. Bij de begroting 

werd nog uitgegaan van een tekort van € 113.000. 

Zowel de baten als de lasten vertonen in seizoen 2004/2005 een stijgende lijn, de stijging van de omzet 

17% (t.o.v. rekening 2003/2004) is hoger dan de stijging van de lasten (6%). Hiermee heeft de Vereniging 

Toneelschuur het aanzienlijk beter gedaan dan was begroot voor dit seizoen.Ook ten opzichte van het 

voorgaande jaar is een beter resultaat geboekt. Er zijn meer theatervoorstellingen op partage-basis 

ingekocht waarmee het risico voor de Toneelschuur is verkleind. Ook zijn de energiekosten naar beneden 

bijgesteld doordat er geen nagekomen rekeningen van eerdere seizoenen hoefden te worden betaald en 

doordat het stookgedrag is geoptimaliseerd.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bij de Kadernota 2006 is besloten om voor de (voorziene) tekorten van Vereniging Toneelschuur voor 

de seizoenen 2004/2005 en 2005/2006 (zijnde jaren 2005-2006) een aanvullend subsidie toe te kennen 

van maximaal € 110.000 voor beide seizoenen. Hierdoor kan Vereniging Toneelschuur financieel een 

gezonde start maken in het nieuwe gebouw. Vanaf 2007 zal conform de besluitvorming bij de 

Culturnota 2005-2008 een extra subsidie van € 75.000 jaarlijks worden uitgekeerd. 

 

De besluitvorming zoals hierboven aangehaald (Kadernota 2006) betekent dat het reeds toegezegde 

subsidie voor seizoen 2004/2005 van € 775.000 wordt verhoogd met een bedrag van € 54.000. Het 

College besluit het exploitatiesubsidie voor seizoen 2004/2005 vast te stellen op € 829.000. Deze 

vaststelling heeft geen verdere budgettaire consequenties aangezien deze cijfers reeds in begroting zijn 

verwerkt als gevolg van Kadernota 2006. Het extra subsidie groot € 54.000 kan aan Vereniging 

Toneelschuur worden uitgekeerd. 

 

Conform het besluit in de Kadernota 2006 is voor seizoen 2005/2006 nu nog een bedrag van maximaal 

€ 56.000 beschikbaar (€ 110.000 minus € 54.000). De afrekening van dit bedrag dient uiterlijk te 

gebeuren bij de vaststelling van de jaarrekening 2006 (seizoen 2005/2006). Uiteraard is hiertoe 

goedkeuring van de nog in te dienen jaarrekening over 2006 (seizoen 2005/2006) een voorwaarde. 

Gezien het feit dat dit seizoen op 31 augustus jl. is afgesloten is deze jaarrekening nog niet ontvangen. 

 

Tevens is over het seizoen 2004/2005 een huursubsidie van € 770.040 beschikt, dit bedrag kan conform 

worden vastgesteld. 

 

 

 

x € 1.000 rekening rekening begroting

2003 - 2004 2004 - 2005 2004 - 2005

Baten 1.160         1.365         1.187         

Lasten 2.059         2.194         2.075         

Saldo 899-            829-            888-            

Bijdrage gemeente Haarlem 769            775            775            

(exclusief subsidie in de huur)

130-            54-              113-            
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