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Onderwerp: Vaststelling subsidie 2009 Stichting Frans Hals Museum | De Hallen
Haarlem
Reg. Nummer: 2010/186047

1. Inleiding
De Stichting Frans Hals Museum | De Hallen Haarlem heeft voor 2009 een subsidie
ad € 2.398.799,- van de gemeente Haarlem ontvangen. Conform de richtlijnen van
de Algemene subsidieverordening van de gemeente Haarlem dient deze subsidie
2009 te worden vastgesteld. De stichting heeft 2009 afgesloten met een positief
resultaat en dit toegevoegd aan het eigen vermogen.
In het jaarverslag 2009 legt de stichting verantwoording af over de gerealiseerde
prestaties gedurende dit kalenderjaar.

Het jaar 2009 betekende het eerste jaar als stichting voor het verzelfstandigde Frans
Hals Museum. Het was een zeer succesvol jaar voor het museum. De opgerichte
Stichting Frans Hals Museum | De Hallen Haarlem maakte een goede start met veel
bezoekers voor de beide locaties van het museum, het binnenhalen van diverse
(nieuwe) sponsors en een verbeterde algehele bedrijfsvoering met grip op het
financiële beheer. Doelstelling van de organisatie is: het registreren, bewaren,
conserveren, verrijken, documenteren, publiceren, onderzoeken, presenteren en
vervreemden van kunstwerken op het gebied van beeldende kunst.

2. Besluitpunten college
1. Het college besluit de subsidie voor 2009 voor de Stichting Frans Hals

Museum | De Hallen Haarlem vast te stellen op € 2.398.799,-
2. Het college besluit de rente 2009 van het aankoop- en restauratiefonds (€

19.231,-) toe te wijzen aan de gemeente Haarlem
3. Het besluit heeft geen financiële consequenties
4. De betrokkenen ontvangen daags na besluitvorming informatie over dit

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

Ontwikkeling

3. Beoogd resultaat
Vaststelling van het in 2009 verleende subsidie aan de Stichting Frans Hals
Museum | De Hallen Haarlem.

4. Argumenten
De prestaties van de Stichting Frans Hals Museum | De Hallen Haarlem zijn zowel
inhoudelijk als financieel conform de voorwaarden uit de subsidiebeschikking
2009. De subsidie over 2009 kan rechtmatig worden vastgesteld.

De stichting heeft voldaan aan de beleidsafspraken 2009, zoals met de gemeente
Haarlem overeengekomen. Er zijn zelfs twee grote Oude Kunst-tentoonstellingen
georganiseerd en vele andere tentoonstellingen en activiteiten. Het museum wist
met de tijdelijke exposities veelvuldig de landelijke media te halen. De positieve
publiciteit leverde aanmerkelijk meer publieke belangstelling voor de beide locaties
op. In 2009 is er extra geïnvesteerd in de opzet van nieuwe websites. Deze kosten
zijn gedekt uit extra inkomsten.

Collegebesluit
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Het Frans Hals Museum ontving in 2009 in totaal 131.438 bezoekers (minimum
volgens de beleidsafspraken is 115.000). Op de locatie aan het Groot Heiligland 62
kwamen 104.423 bezoekers. De Hallen Haarlem op de Grote Markt 16-18
ontvingen 27.015 bezoekers.
Op het terrein van de cultuureducatie is het Frans Hals Museum van oudsher
bijzonder actief. Voor rondwandelingen, speciale workshops, individuele
opdrachten, schoolbezoeken en cursusaanbod wisten vele duizenden de weg naar
het museum te vinden. Daarnaast zijn er in totaal 233 rondleidingen door het
museum georganiseerd en bezochten 190 groepen het museum met een eigen
rondleider. Vermeldenswaard is het aantal van 41 groepen kleuters (groep 1 en 2)
dat voor het project ‘Wie wat bewaart, heeft wat’ het museum bezocht.

Het museumcafé is verbouwd o.a. dankzij bijdragen van de gemeente Haarlem en
de Vereniging van Vrienden van het Frans Hals Museum.
Er zijn diverse aankopen gedaan t.b.v. de collectie. Door de aanvullende
sponsorbijdragen (o.a. BankGiro Loterij en Mondriaan Stichting) werd hiervoor
meer uitgegeven dan begroot.

Jaarrekening 2009
De Stichting Frans Hals Museum | De Hallen Haarlem heeft een positief resultaat
over 2009 van € 499.513,-. Voor het grootste deel bestaat dit uit eenmalige posten.
De stichting heeft verschillende bestemmingen voor dit resultaat: een deel voor het
jubileumjaar 2013 (100 jaar Frans Hals Museum), een toevoeging aan de
egalisatiereserve afschrijvingen en een deel is toegevoegd aan de algemene reserve.
Het eigen vermogen van de stichting bedraagt per ultimo 2009 € 984.653,-.
Het aan de stichting overgedragen Aankoop- en restauratiefonds is dankzij een
omvangrijk legaat en de ontvangen rente in 2009 toegenomen tot € 1.425.944,-.

De maximale hoogte van het door de Stichting Frans Hals Museum | De Hallen
Haarlem aan te houden eigen vermogen wordt meegenomen in het kader van de
discussie over het gemeentelijk toezicht op verbonden partijen, inclusief
instellingen die meer dan € 500.000,- subsidie van de gemeente Haarlem
ontvangen.

Ombuigingen gemeente Haarlem
De gemeente Haarlem dient € 35 mln te bezuinigen, oplopend vanaf 2011 tot een
structureel bedrag vanaf 2018. Voor de gemeentelijke subsidies komt het op een te
bezuinigen bedrag van ruim € 8,5 mln. In de verzelfstandigingsovereenkomst is
bepaald dat de Stichting Frans Hals Museum | De Hallen Haarlem tot en met 2012
een gegarandeerd subsidie van de gemeente Haarlem ontvangt.
De stichting zal actief meedenken over hoe het Frans Hals Museum een bijdrage
kan leveren aan de bezuinigingsoperatie waar de gemeente Haarlem voor staat. Zo
werkt zij een voorstel uit over de toekomst van De Hallen Haarlem.

Rente aankoop- en restauratiefonds
Bij de verzelfstandiging is het aankoop- en restauratiefonds overgedragen aan de
stichting. Ieder jaar moet er een besluit worden genomen over de toewijzing van de
rente van dit fonds.
De rente van het aankoop- en restauratiefonds bedraagt over 2009 € 19.231,-. Gelet
op de moeilijke financiële tijden waarin de gemeente verkeert, besluit het college
dit rentebedrag toe te wijzen aan de gemeente Haarlem. Het bedrag zal terugvloeien
in de algemene reserve van de gemeente.
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Accountantsverklaring
RSM Niehe Lancée Accountants hebben een goedkeurende accountantsverklaring
afgegeven op 29 april 2010 waaruit blijkt dat de jaarrekening een getrouw beeld
geeft van de grootte en de samenstelling van het vermogen en voldoet aan de eisen
van de financiële rechtmatigheid.

5. Kanttekeningen
Het is gewenst dat de stichting een paragraaf weerstandsvermogen of
risicoparagraaf in de jaarrekening opneemt.

6. Uitvoering
-

7. Bijlagen
Jaarverslag en jaarrekening 2009 Stichting Frans Hals Museum | De Hallen
Haarlem

Het college van burgemeester en wethouders

de secretaris de burgemeester


























































































































