
B&W-besluit:

1. Het college stelt het subsidie aan de vereniging De Vishal voor de jaren 2004, 2005 en 2006 vast op
respectievelijk€ 43.800, € 44.400 en € 45.700. 

2. Het besluit heeft geen financiële consequenties. (De subsidies zijn in de gemeenterekeningen 2004,
2005 en 2006 verantwoord onder programma 4 Maatschappelijke Ontwikkeling.)

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

4. De commissie Samenleving ontvangt het besluit van het college ter informatie
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Bestuurlijke context
In de afgelopen periode zijn van de Vereniging de Vishal de jaarrekeningen over 2004, 2005 en 2006
ontvangen. Op basis van de ontvangen jaarstukken kunnen de subsidies over 2004, 2005 en 2006
worden vastgesteld.

Met deze verzamelnota wordt het besluit tot subsidievaststellingen in één keer genomen.
Het betreft exploitatiesubsidies aan de Vereniging de Vishal:
- 2004:€ 43.800
- 2005:€ 44.400
- 2006:€ 45.700
De vaststellingen van de drie subsidiebedragen hebben geen budgettaire consequenties.

Financieel Algemeen
Het bestuur van de Vereniging de Vishal heeft de jaarrekeningen 2004, 2005 en 2006 ingediend. De
jaarrekeningen bestaan uit een exploitatierekening, een balans, een verklaring van de kascommissie en
een inhoudelijk jaarverslag. Alle genoemde subsidies zijn geheel aan de instelling bevoorschot.

2004 Financieel
In de exploitatierekening is rekening gehouden met een subsidie van€ 43.800,-. Dit is conform het in de
gemeenterekening 2004 opgenomen subsidie. De vaststelling van het subsidie heeft derhalve geen
budgettaire consequenties. De Vishal ontving in 2004 tevens een bijdrage ad€ 59.000,- van het Rijk uit
hoofde van het Programma Cultuurbereik, onderdeel Beeldende Kunst en Vormgeving (BKV). Deze
bijdrage verviel met ingang van het jaar 2005.
De vereniging heeft het boekjaar afgesloten met een positief resultaat van€ 12.735,45. Dit resultaat is 
toegevoegd aan het reservekapitaal van de vereniging. De reserve bedraagt per 31-12-2004€ 24.193,23.
Omdat de vereniging de komende jaren het wegvallen van de bijdrage BKV (€ 59.000) moet kunnen 
opvangen stemmen wij in met deze toevoeging aan de reserve.

2004 Inhoudelijk
2004 was het jubileumjaar voor de Vishal waarin zij haar tienjarig bestaan vierde. Er worden twee
ledententoonstellingen en tien andere soms spraakmakende exposities georganiseerd. Op de
tentoonstellingen komen in totaal een kleine 35 duizend getelde bezoekers af. Het Heimwee Project
brengt hierbij niet alleen veel nieuwe maar ook veel allochtone bezoekers naar de Vishal. In 2004 speelt
de Vishal een belangrijke rol in de samenwerking met andere culturele en kunstinitiatieven zoals de
Kunstlijn, de Haarlemse Stripdagen maar ook de Zilveren Camera. 2004 was ook het jaar waarin er
onrust ontstaat over het voortbestaan van de Vishal. Gelukkig voor Haarlemse kunstenaars en het
kunstminnende (Haarlems) publiek blijft de Vishal bestaan, zij het met minder geld door het vanaf 2005
wegvallen van de rijksbijdrage.



2005 Financieel
In de exploitatierekening is rekening gehouden met een subsidie van€ 44.400,-. Dit is conform het in de
gemeenterekening 2004 opgenomen subsidie. De vaststelling van het subsidie heeft derhalve geen
budgettaire consequenties. De vereniging heeft het boekjaar afgesloten met een negatief resultaat van
€2.592,58. Gezien de weggevallen de BKV-bijdrage is dit een bescheiden verlies dat de vereniging
heeft opgevangen ten laste van de reserve. De reserve bedraagt per 31-12-2005€21.600,65.

2005 Inhoudelijk
In 2005 toonde de Vishal opnieuw haar multidisciplinaire karakter met tentoonstellingen op divers
gebied. De tentoonstelling van kunst op locatie was nieuw in de programmering van de Vishal en
toonde werk van internationaal, nationaal en regionaal bekende kunstenaars in de nieuwe parkeergarage
De Appelaar. In 2005 telden de 11 tentoonstellingen bijna 41.000 getelde bezoekers, een toename van
meer dan 17% ten opzichte van 2004.

2006 Financieel
In de exploitatierekening is rekening gehouden met een subsidie van€ 45.700,-. Dit is conform het in de
gemeenterekening 2006 opgenomen subsidie. De vaststelling van het subsidie heeft derhalve geen
budgettaire consequenties. De vereniging heeft het boekjaar afgesloten met een positief resultaat van
€207,81. Dit resultaat is toegevoegd aan het reservekapitaal van de vereniging. De reserve bedraagt per
31-12-2006€ 21.808,46. 

2006 Inhoudelijk
Voor de Vishal was 2006 een succesvol tentoonstellingsjaar waarin een grote diversiteit aan beeldende
kunst werd gepresenteerd. Behalve schilderkunst was er strip- en tekenkunst, fotografie,
beeldhouwkunst, installatiekunst, keramiek en kunstvormen op gebied van nieuwe media te zien. In
totaal werden er 13 tentoonstellingen georganiseerd met bezoekersaantallen variërend van 2.618 tot
8.635. Wegens succes in 2005 werd kunst of vormgeving op onverwachte locaties in de zogenaamde De
Vishal-op-locatie-tentoonstellingen ook in de programmering van 2006 gehandhaafd.


