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BESTUURSVERSLAG 

Inleiding 
De directie en de Raad van Toezicht van de Stichting Frans Hals Museum | De Hallen 
Haarlem bieden u hierbij het financieel jaarverslag over 2011 aan. De stichting is op 28 mei 
2008 door de gemeente Haarlem opgericht. Formeel zijn de activiteiten per 1 januari 2009 
gestart. 

Doel 
De Stichting Frans Hals Museum | De Hallen Haarlem heeft ten doel het registreren, 
bewaren, conserveren, verrijken, documenteren, publiceren, onderzoeken, presenteren en 
vervreemden van kunstwerken op het gebied van beeldende kunst. De stichting is statutair 
gevestigd aan het Groot Heiligland 62 te Haarlem. 

Samenstelling Raad van Toezicht 
De Raad van Toezicht had in 2011 de volgende samenstelling: 
Dhr. J.L. Brentjens (voorzitter) 
Mw. M. Bax 
Mw. A.P.H.M. Hovius 
Dhr. J .M. de Jong 
Dhr. H. Marseille 
Mw. T.S.M. van Schie 

Verslagjaar 

Algemeen 
Over het verslagjaar 2011 werd, ondanks de verbouwingswerkzaamheden in het Frans Hals 
Museum gedurende de eerste drie kwartalen, de doelstelling met betrekking tot het aantal 
bezoekers ruim gehaald. In het vierde kwartaal van 2011 kon het museum weer volledig in 
gebruik worden genomen en is op 11 november gestart met de grote tentoonstelling "De 
Gouden Eeuw viert Feest". De start van deze tentoonstelling heeft bijgedragen aan een 
verbetering in de bezoekersaantallen ten opzichte van de drie kwartalen daarvoor. De 
activiteiten bij De Hallen laten voor het gehele verslagjaar een zeer positief beeld zien. Ruim 
een derde van het totale aantal bezoekers heeft in 2011 een tentoonstelling in De Hallen 
bezocht. 

Code Cultural Governance 
Binnen de Stichting wordt de Code Cultural Governance nageleefd. In 2011 zijn de regels 
integraal toegepast. Binnen de Stichting wordt het Raad van Toezicht-model toegepast, 
waarbij het bestuurlijke proces in handen is van de directeur en de Raad van Toezicht een 
toezichthoudende rol heeft. Voor een toezicht op de financiën heeft de Raad van Toezicht 
een auditcommissie ingesteld. Deze commissie wordt gevormd door J .M. de Jong en M. Bax. 
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Bezoekcijfers 
Het museum is in 2011 door 78.100 (2010: 90.870, een afname van 14%) mensen bezocht. 
Voor de Hallen kwam dit aantal uit op 40.856 (2010: 31.167, een toename van 31,1%). 
Hiermee komt het totale aantal bezoekers voor 2011 uit op 118.956 (2010: 122.037), tegen 
een verwachting van 113.000. 

Realisatie begroting 
Uit de jaarrekening blijkt dat op een aantal posten sprake is van een afwijking op de 
begroting. Dit kan vooral worden toegeschreven aan de aard van de bedrijfsvoering van de 
Stichting. De begroting wordt, conform de eisen van de gemeente, in een vroeg stadium in 
het jaar voorafgaand opgesteld. Zeker bij het tentoonstellingsprogramma en op het gebied 
van de aankopen is dan nog niet alles bekend. Dit betekent dat in de begroting wordt 
volstaan met het opnemen van het eigen aandeel in deze kosten. In werkelijkheid wordt 
meer uitgegeven door de toezegging van middelen door derden. Dit leidt dan tot 
overschrijdingen bij zowel de uitgaven als de inkomsten. Het risico voor de begroting is 
overigens beperkt. Voor de tentoonstellingen en ook aankopen wordt pas het budget 
vrijgegeven als de financiering rond is. 

Tentoonstellingen 
Eind oktober 2011 is het museum weer volledig beschikbaar gekomen voor een normale 
bedrijfsvoering. Hierdoor kon op 11 november worden gestart met een grote tentoonstelling 
De Gouden Eeuw viert Feest. De start van deze tentoonstelling kan succesvol worden 
genoemd en heeft bijgedragen aan een redelijk herstel van de bezoekcijfers voor het 
museum van 2011. 

In de Hallen zijn in 2011 diverse tentoonstellingen georganiseerd op het gebied van de 
moderne en hedendaagse kunst. Alhoewel de tentoonstelling Hollands Landschap de meeste 
bezoekers trok kan het gehele jaar 2011 voor De Hallen Haarlem als zeer succesvol worden 
gekenschetst. 

Jaarrekening 2011 
Het jaar 2011 wordt afgesloten met een exploitatiesaldo van ruim € 20.000 (2010: € 49.000). 
Dit bedrag is toegevoegd aan de bestemmingsreserve Frans Hals tentoonstelling 2013. Het 
eigen vermogen (exclusief egalisatiereserve en bestemmingsreserve) per ultimo 2011, 
inclusief de verrekening met de egalisatiereserve afschrijvingen ad € 86.000, komt uit op € 
351.000 (2010: € 231.000). 

Inkomsten 
De opbrengsten uit entreegelden komen uit boven de begroting 2011. Dit is echter volledig 
toe te schrijven aan het snel bekend worden van het definitief uitkeringspercentage voor de 
museumkaartbezoekers. In voorgaande jaren werd dit percentage pas in het voorjaar, na het 
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gereedkomen van de jaarrekening, vastgesteld. Dit had een gunstig effect op de 
opbrengsten van € 55.000. 
Daarnaast zijn de tarieven per 1 januari 2011 verhoogd. De tendens dat er meer bezoekers 
komen met een museumkaart ten opzichte van betalende bezoekers heeft zich ook in dit 
jaar doorgezet. Hierdoor daalt de gemiddelde opbrengst per bezoeker en dus de totale 
opbrengst. In de begroting kon hier slechts ten dele op worden geanticipeerd. 
De gerealiseerde opbrengst uit bijdragen van derden in 2011 ligt ruim boven de verwachting. 
De bijdrage van de BankGiro Loterij is aangewend om diverse extra uitgaven op het gebied 
van aankopen en restauratie te financieren. Deze instelling heeft voor een periode van vijf 
jaar (vanaf 2009) een bijdrage van € 200.000,- per jaar in het vooruitzicht gesteld en draagt 
zo in belangrijke mate bij aan het uitbreiden en instandhouden van de collectie van het 
museum. Daarnaast zijn er in 2011 extra bijdragen ontvangen voor de aankoop van 
schilderijen, voor de grote tentoonstelling in het museum en tentoonstelling in De Hallen. 
Deze extra bijdragen staan direct in verband met extra uitgaven. 

De belangrijkste bron van inkomsten is de jaarlijkse subsidie van de gemeente Haarlem. 
Naast deze reguliere bijdrage heeft de gemeente in 2011 nog bijgedragen in de kosten welke 
verband houden met de verbouwing. Daarnaast is door de gemeente een bijdrage gedaan 
van € 105.000 in de huur van tijdelijke depotruimtes. Op dit moment worden de zolders 
boven de museale ruimtes geschikt gemaakt als depotruimte. Hiermee kan het benodigde 
aantal meters externe depotruimte belangrijk worden beperkt en een kostenbesparing 
worden behaald. Deze kostenbesparing is betrokken bij de invulling van de 
bezuinigingstaakstelling. 
Een nog lopend discussiepunt met de gemeente was de indexering van de subsidie. 
Uiteindelijk is de stichting door de gemeente in het gelijk gesteld en is voor 2011 nog een 
aanvullende compensatie ontvangen ad € 40.000. Voor 2012 heeft de gemeente een reëler 
percentage vastgesteld. 

Uitgaven 
De overschrijding op de salarislasten kan voor een belangrijk deel worden toegeschreven 
aan de salarisontwikkelingen, waaronder een stijging van de pensioenpremie. Deze stijging is 
achteraf gedekt door de gemeente door het verstrekken van de reële compensatie. 
Daarnaast is er in 2011 extra gebruik gemaakt van externe inhuur in verband met langdurige 
ziekte en zwangerschap. 

De hogere huisvestingskosten kunnen voor een belangrijk deel worden toegeschreven aan 
de eigen werkzaamheden in de totale verbouwing. Hiervan wordt overigens € 50.000 gedekt 
door een bijdrage uit het aankoop- en restauratiefonds. De hogere huur kosten voor beide 
gebouwen wordt veroorzaakt door het in rekening brengen van servicekosten door de 
gemeente. Hier staat tegenover dat de huursubsidie met hetzelfde bedrag is verhoogd. 

De intensivering van het onderhoud van de collectie is in 2011 vooral gedaan met eigen 
personeel en is er minder ingehuurd. Het feit dat het restauratieatelier een deel van het jaar 
niet gebruikt kon worden vanwege de verbouwing speelde hierbij een rol. 
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De kosten voor tentoonstellingen vallen hoger uit dan in 2010, hier staat overigens een 
eveneens hoger bedrag aan bijdragen van derden tegenover. Vooral de start van een grote 
tentoonstelling in het museum en de organisatie van de jonge curatorenbeurs in De Hallen 
hadden invloed op de hogere kosten. Tevens zijn er in het museum nog extra kleinere 
tentoonstellingen geweest om aantrekkelijk te blijven voor het publiek. 

Bezoldiging Raad van Toezicht 
De leden van de Raad van Toezicht ontvangen voor hun werkzaamheden geen vergoeding. 

Mutaties in het eigen vermogen 
Bij de start van onze Stichting heeft de gemeente Haarlem in 2009 alle bedrijfsgebonden 
activa aan ons overgedragen voor € 1,00. Omdat deze activa nog wel een waarde 
vertegenwoordigen, werd ze bij overdracht gewaardeerd tegen de boekwaarde (ruim € 
480.000). Aan de passivakant van de balans staat als gevolg hiervan de post 
'egalisatiereserve afschrijvingen'. De jaarlijks afschrijvingen van deze activa worden ten laste 
van de exploitatie gebracht, maar bij de resultaatverdeling gecompenseerd door eenzelfde 
vrijval van de genoemde egalisatiereserve. Het betreffende bedrag wordt toegevoegd aan de 
algemene reserve. Op deze wijze is over 2011 een bedrag van bijna € 86.000 aan de 
'egalisatiereserve afschrijvingen' onttrokken en toegevoegd aan de algemene reserve. 
Verder is in 2011 gestart met de aanschaf van nieuwe klimaatapparatuur. De uitgaven (tot 
op heden ruim € 70.000) zijn geactiveerd en door een onttrekking aan het aankoop- en 
restauratie fonds aan de egalisatiereserve toegevoegd. Op deze wijze wordt tegemoet 
gekomen aan het besluit dat de nieuwe apparatuur ten laste van het aankoop- en 
restauratiefonds wordt gebracht. Tevens is een bedrag van € 50.000 aan het fonds 
onttrokken als aandeel in de kosten van de verbouw van het restauratieatelier. 

Weerstandsvermogen 
Het eigen vermogen van een stichting heeft meerdere functies, onder andere als 
weerstandsvermogen. Dit weerstandsvermogen dient als buffer ingeval van ernstige 
calamiteiten, die de (financiële) continuïteit van de stichting bedreigen. De omvang van het 
(gewenste) weerstandsvermogen dient zodanig te zijn dat een organisatie over voldoende 
financiële middelen beschikt om haar bedrijfsvoering (veelal in afgeslankte vorm) te 
continueren gedurende een bepaalde herstelperiode. Gedurende de herstelperiode krijgt 
een organisatie de tijd om zich te heroriënteren op haar activiteiten en binnen deze modus 
voldoende (alternatieve) inkomsten te genereren om de (financiële) continuïteit te 
waarborgen. 
In 2010 is een eerste opzet gemaakt voor de berekening van de benodigde omvang voor 
onze stichting. Hierbij hebben we twee verschillende methodieken gehanteerd, die beide 
uitgaan van een herstelperiode van één jaar. Allereerst is een methode gehanteerd waarbij 
een nadere beschouwing is gemaakt van de materiële specifieke risico's die onze 
bedrijfsvoering kunnen bedreigen. Per risico wordt een bedrag aangegeven dat ermee 
gemoeid is en een classificatie (veelal hoog of gemiddeld).Voorts is een methode uitgewerkt 
die de benodigde omvang van het weerstandsvermogen bepaalt aan de hand van de totale 
kosten van de bedrijfsvoering en het karakter van die kosten (vaste of variabele kosten). Het 
weerstandsvermogen dient in ieder geval van voldoende omvang te zijn om de vaste kosten 
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gedurende de herstelperiode te dekken én de variabele kosten nodig voor de heroriëntatie. 
Op basis van de beide toegepaste methodes resulteerde deze eerste aanzet in een bedrag 
van ruim € 2,1 min. als de benodigde omvang van het weerstandsvermogen van onze 
stichting. Aangezien het totale eigen vermogen op balansdatum ruim € 1,1 min. bedraagt, 
heeft de stichting in de komende jaren nog een aanzienlijke opgave teneinde de (financiële) 
continuïteit op middellange termijn te waarborgen. Aangezien de financiële mogelijkheden 
van de stichting beperkt zijn zal deze opgave een lange adem vergen. 

Toekomstverwachtingen 
Op basis van de subsidievoorwaarden van de gemeente Haarlem is de stichting verplicht om 
voor 1 augustus de begroting van het daarop volgende jaar in te dienen. Gelet op het tijdstip 
in het jaar is het dan niet mogelijk om met name de tentoonstellingen adequaat in het 
budget op te nemen. Om dit te kunnen opvangen wordt heeft de Raad van Toezicht op 
december 2011 onderstaande begroting vastgesteld. Het geraamde aantal bezoekers voor 
dat jaar bedraagt 115.000. De begroting is gebaseerd op een normaal functionerende 
organisatie. Nu de tentoonstellingszalen weer volledig beschikbaar zijn, lijkt deze doelstelling 
voor 2012 zeker haalbaar. Doordat de zolders boven de zalen als depotruimte ingericht gaan 
worden, zullen er nog wel (beperkte) verbouwingsactiviteiten plaatsvinden. Voor de 
activiteiten in het museum zal dit naar verwachting niet tot overlast leiden. 
Daarnaast heeft de gemeente Haarlem een omvangrijke bezuinigingsoperatie afgerond. In 
totaal is de stichting een korting van 10% opgelegd, welke in fases in 2014-2018 in de 
subsidie zal worden verwerkt. De definitieve korting kan door de stichting in de 
meerjarenvooruitzichten worden verwerkt. Naast een verhoging van de tarieven zal er een 
beperking plaatsvinden in de formatie en is er voor de depotruimte een goedkopere 
oplossing gevonden. Hiermee is het mogelijk om de activiteiten in stand te houden. 
Daarnaast lopen de huidige afspraken met de gemeente tot en met 2012 en zal de 
overeenkomst per 1 januari 2013 vernieuwd moeten worden. Dit zal de komende periode 
nog de nodige aandacht vragen. Verder zijn de vooruitzichten voor de overheidsfinanciën 
dusdanig dat de gemeente voor een aanvullende bezuinigingsronde zal komen te staan. In 
dit stadium kunnen de effecten hiervan nog niet worden ingeschat. 
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Begroting 2012 1 ) 

(* € 1.000) 
BATEN 

Directe opbrengsten 1.203 
Subsidie gemeente Haarlem 3.565 
Overige bijdragen 30 

Totale baten 4.798 

LASTEN 
Personeelslasten 2.262-
Afschrijvingen 145-
Huisvestingskosten 1.115-
Aankopen 150-
Publiekszaken 149-
Museale zaken 253-
Tentoonstellingen 452-
Algemeen beheer 265-

Totale lasten 4.791-

Saldo uit gewone bedrijfsvoering 7 

Rentebaten/lasten 31 

Exploitatieresultaat 38 

Ad 1 
Dit is de op basis van de laatste gegevens aangepaste en door de Raad van Toezicht goedgekeurde begroting 2012. 
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Overige onderwerpen 
Personeelszaken 
Per balansdatum kende de Stichting Frans Hals Museum | De Hallen Haarlem een formatie 
van 31,50 fte (39 medewerkers). Van de 39 werkzame personen zijn 37 medewerkers in 
dienst van de Stichting, een tweetal medewerkers is gedetacheerd vanuit de gemeente 
Haarlem. 

Beleggingsbeleid 
De Stichting hanteert een risicomijdend beleggingsbeleid. De niet direct noodzakelijke 
liquide middelen worden voor een korte periode vastgelegd en zijn veelal direct of vrijwel 
direct beschikbaar. 
Met de huidige rentestand worden met een risicomijdend beleid geen hoge opbrengsten 
gerealiseerd. Het rendement voor 2011 komt uit op ruim 2%. 

Aldus vastgesteld d.d. 20 maart 2012 

K.J.J. Schampers, directeur 
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Gelet op artikel 10, lid 2 van de statuten heeft de Raad van Toezicht van de Stichting Frans 
Hals Museum | De Hallen Haarlem het bestuursverslag en bijbehorende jaar 
rekening over 2011 beoordeeld en kennisgenomen van het verslag van de accountant. De 
Raad van Toezicht heeft in haar vergadering besloten om de genoemde stukken vast te 
stellen. 

Aldus vastgesteld d.d. 20 maart 2012 

J.L. Brentjens, voorzitter J.M. de Jong 

H. Marseille A.P.H.M. Hovius 

M. Bax T.S.M. van Schie 
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Jaarrekening 
2011 
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Balans per 31 december 2011 
(in euro's; na verwerking resultaat) 

31 december 2011 31 december 2010 

Vaste activa 

Materiële vaste activa 
Machines, apparatuur en installaties 
Overige activa 

1.231.812 
69.456 

1.301.268 

716.563 
66.845 
783.408 

Vlottende activa 

Voorraden 
Voorraad catalogi en museumkaarten 67.323 41.690 

67.323 41.690 

Vorderingen 
Debiteuren 359.112 225.612 
Belastingen en premies 127.581 76.778 
Overlopende activa 186.505 125.834 

673.198 428.224 

Liquide middelen 
Totaal liquide middelen 2.369.575 3.077.449 

2.369.575 3.077.449 

Totaal activa 4.411.364 4.330.771 

12 
Gewaarmerkt als bijlage bij de brief d.d. J3...T...1 - 2. c, 
RSM Niehe Lancée Kooii Accountants N.V. 



Balans per 31 december 2011 
(in euro's; na verwerking resultaat) 

Eigen Vermogen 
Algemene reserve 
Egalisatiereserve afschrijvingen 
Bestemmingsreserve Frans Hals 
tentoonstelling 2013 

Aankoopfondsen 
Fonds de Man 
Aankoop- en restauratiefonds 

Voorzieningen 
Voorziening jubilea 

Kortlopende schulden 
Schulden aan leveranciers 
Belastingen en premies 
Vooruitontvangen subsidie 
Overige schulden 
Overlopende passiva 

31 december 2011 31 december 2010 

350.843 230.918 
556.347 593.439 

230.000 210.000 
1.137.190 1.034.357 

334.900 438.522 
766.695 887.422 

1.101.595 1.325.944 

50.394 48.836 
50.394 48.836 

367.522 189.819 
110.254 130.073 

1.235.969 1.211.462 
134.203 171.788 
274.237 218.492 

2.122.185 1.921.634 

Totaal passiva 4.411.364 4.330.771 
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Exploitatierekening 2011 

2011 
2011 

Begroting 2010 
BATEN 

Directe opbrengsten 
Indirecte opbrengsten 

1.336.209 
52.325 

945,000 
43.000 

955.503 
76.749 

Totale opbrengsten 1.388.534 988,000 1.032.252 

Subsidie gemeente Haarlem 
Exploitatiebijdrage 
Bijdrage huur en onderhoud 
Overige bijdragen 

2.464.942 
634.809 
215.718 

3.315.469 

2.425.123 
676.000 
161.000 

3.262.123 

2.406.180 
431.002 
257.793 

3.094.975 

Overige inkomsten 25.345 55.000 25.602 

Totale baten 4.729.348 4.305.123 4.152.829 

LASTEN 
Salarislasten en inhuur 
Afschrijvingen 
Huisvestingskosten 
Aankopen 
Collectiefunctie 
Tijdelijke presentaties 
Publiciteit 
Algemene kosten 

2.240.244 
164.373 

1.071.889 
301.492 

90.191 
595.454 
165.145 
261.622 

2.190.000 
148.000 

1.012.000 
152.000 
148.000 
259.000 
138.000 
253.000 

2.135.621 
154,230 
859,112 
194,191 
125,633 
308,695 
196.591 
262.026 

Totale lasten 4.890.410 4.300.000 4.236.099 

Saldo uit gewone bedrijfsvoering 161.062- 5.123 83.270-

Saldo rentebaten/-lasten 
Mutatie aankoopfondsen 
Saldo overige buitengewone baten en 
lasten 

28.173 
153.621 

34.000 32.974 
100.000 

Exploitatieresultaat 20.732 39.123 49.704 

Resultaatbestemming 

Toegevoegd aan bestemmingsreserve 
Frans Hals 
Mutaties egalisatiereserve afschrijvingen 
Toevoeging aan algemene reserve, 
deel overname boekwaarde gemeente 
Resultaat 

-20,000 
107.819 

-85,906 
-22.645 

0 
0 

0 
-39.123 

-60,000 
127.299 

-106,018 
-10.985 

-20.732 -39.123 -49.704 
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GRONDSLAGEN VAN DE FINANCIëLE VERSLAGGEVING 

1. Algemene grondslagen 

De jaarrekening van de Stichting Frans Hals Museum j De Hallen Haarlem is opgesteld in overeenstemming met 
in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving. 

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische 
kosten. Tenzij bij de betreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de 
activa en passiva opgenomen tegen de nominale waarde. 

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop deze betrekking hebben. Winsten worden slechts 
genomen voor zover deze op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen welke hun oorsprong vinden voor het 
einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien deze voor het opmaken van de jaarrekening bekend 
zijn geworden. 

2. Waarderingsgrondslagen voor de balans 

Materiële vaste activa 
De waardering van de materiële vaste activa vindt plaats tegen de verkrijgingprijs verminderd met de 
cumulatieve afschrijvingen. De afschrijvingen worden gebaseerd op de economische levensduur en worden 
berekend op basis van een vast percentage van de verkrijgingprijs, rekening houdend met een eventuele 
residuwaarde. 

Voorraden 
De voorraden worden gewaardeerd tegen inkoopprijs, voor zover nodig verminderd met een voorziening voor 
incourantheid. 

l/order/ngen 
De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde, voor zover nodig verminderd met een voorziening 
voor oninbaarheid. 

Overloop tentoonstellingen 
De overloop tentoonstellingen betreft de kosten en opbrengsten van tentoonstellingen die geheel of gedeeltelijk 
in toekomstige verslagjaren plaatsvinden. In de situatie dat een tentoonstelling start in het verslagjaar 
en eindigt in het jaar volgend op het verslagjaar, worden zowel de met deze tentoonstelling verbonden 
kosten als de op deze tentoonstelling betrekking hebbende opbrengsten (met name sponsoropbrengsten 
of opbrengsten 'costsharing') naar tijdsgelang toegerekend aan de betreffende verslagjaren. 

3. Grondslagen voor de resultaatbepaling 

Exploitatiebijdrage, bijdrage huur en onderhoud, overige bijdragen en subsidies 
Exploitatiesubsidies worden ten gunste van de exploitatierekening gebracht in het jaar ten laste waarvan de 
gesubsidieerde uitgaven komen. 

Afschrijvingskosten 
De afschrijvingen op de materiële activa worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en 
worden berekend op basis van een vast percentage van de verkrijgingprijs, rekening houdend met een 
eventuele residuwaarde. De volgende afschrijvingspercentages worden gehanteerd; 

Verbouwingen 5% 
Inrichting 10% 
Automatisering 20% 
Audioapparatuur 33% 

De investeringen van de gemeente Haarlem zijn overgenomen tegen boekwaarde en worden afgeschreven 
op basis van destijds gehanteerde afschrijvingspercentages. 
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4. Grondslagen consolidatie 

In de jaarrekening van de Stichting Frans Hals Museum j De Hallen Haarlem zijn de financiële gegevens verwerkt 
van de tot de groep behorende maatschappijen en andere rechtspersonen waarop een overheersende 
zeggenschap kan worden uitgeoefend of waarover centrale leiding wordt gevoerd. De jaarrekening is 
opgesteld met toepassing van de grondslagen voor de waardering en resultaatbepaling van de Stichting 
Frans Hals Museum | De Hallen Haarlem. 

De stichting kent één groepsmaatschappij, de Stichting Frans Hals Museum Commerciële Activiteiten (FFI). 
In 2011 heeft de FFI geen activiteiten uitgevoerd. Daarnaast beschikt de FFI niet over activa of passiva. 
Om deze redenen heeft er geen consolidatie plaatsgevonden. 
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Toelichting op de balans 2011 

ACTIVA 

Materiële vaste activa 

Boekwaarde primo boekjaar 
Investeringen 
Afschrijvingen 

Boekwaarde ultimo boekjaar 

Aanschafwaarde ultimo boekjaar 
Cumulatieve afschrijvingen 

Machines 
apparatuur en 

installaties 
716.563 
666.644 

-151.395 
1.231.812 

1.621.480 
-389.668 

1.231.812 

Overige 
activa 

66.845 
15.590 
-12.979 
69.456 

132.945 
-63.489 
69.456 

Totaal 

783.408 
682.234 

-164.374 
1.301.268 

1.754.425 
-453.157 

1.301.268 

In de categorie machines, apparatuur en installaties is in 2011 relatief veel geïnvesteerd mede als gevolg de mogelijkheden in 
samenhang met de lopende verbouwingen. De volgende onderdelen zijn aangepast of vernieuwd: 
- vervanging bestaandeverlichting door LED verlichting 
- aanleg nieuwe brandmeldinstallatie 
- aanschaf digitale camera's en uitbreiding opslag beelden 
- aanleg gebouwenbeheersysteem 
- aanschaf nieuwe klimaatapparatuur 
- vernieuwen brandmeldinstallatie 
- verbouw restauratie-afdeling 
- verbouw zolders tot nieuwe depotruimte 
De kosten van de klimaatapparatuur worden bekostigd uit het aankoop- en restauratiefonds. Voor de verbouw van de zolders 
tot een nieuwe depotruimte heeft de gemeente voor alle activiteiten op dit gebied een bijdrage geraamd van € 720.000. 
De werkzaamheden zijn aan het einde van het jaar gestart. Hierdoor is op de investering nog niet afgeschreven. 
Een aantal investeringen hebben bijgedragen tot een modernisering van de beveiliging van het pand en de collectie. 

Voorraad catalogi 
Inkoopwaarde per ultimo boekjaar 

Voorziening incourant 

Geschatte waarde 

31-12-2011 
126.874 

-62.561 

64.313 

31-12-2010 
69.334 

-44.197 

25.137 

Inkoopwaarde museumkaarten 

Totaal voorraden 

3.010 

67.323 

16.553 

41.690 

De voorraad catalogi is per ultimo duidelijk hoger. Dit kan worden toegeschreven aan het feit dat er in het museum een 
grote tentoonstelling loopt. Op deze voorraad is niet afgeschreven. Tevens is in 2011 een nieuw poppenhuisboek opgesteld. 
Van dit boek is nog een aanzienlijke voorraad aanwezig. 

Vorderingen 
Debiteuren 
Gemeente Haarlem 
Overige debiteuren 

31-12-2011 
135.069 
224.043 
359.112 

31-12-2010 
214.716 

10.896 
225.612 

De vordering op de gemeente Haarlem heeft betrekking op de eigen kosten voor de asbestsanering. De vordering is 
begin 2012 afgewikkeld. Vooruitlopend op de definitieve afwikkeling zijn de voor de lopende tentoonstelling toegezegde 
bedragen ad € 207.700 als debiteur opgenomen. Na afloop van de tentoonstelling zullen de betreffende bedragen 
worden opgevraagd. 
In verband met oninbaarheid is rekening gehouden met een bedrag van € 3.000. 

Belastingen en premies 
Omzetbelasting 

31-12-2011 
127.581 

127.581 

31-12-2010 
76.778 

76.778 

De post heeft betrekking op de nog af te wikkelen aangiftes over november en december. 
Medio februari heeft de afwikkeling plaatsgevonden. 
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Overlopende activa 
Overloop tentoonstellingen 
Vooruitbetaalde kosten 
Kruisposten 
Diversen 

31-12-2011 
-48.943 
115.962 

13.879 
105.607 
185.505 

31-12-2010 
31.190 
85.634 
9.010 

0 
125.834 

De post overloop tentoonstellingen heeft betrekking op een aantal in 2011 gestarte tentoonstellingen die doorlopen 
tot in 2012. De kosten en opbrengsten worden aan de hand van de looptijd verrekend met 2011 c.q. 2012. 
De post vooruitbetaalde kosten heeft betrekking op diverse contracten voor 2012 waarvan de betaling 
eind 2011 heeft plaatsgevonden. De kosten komen ten laste van 2012. Hier valt onder andere het 
contract van ADT onder. De post kruisposten heeft voornamelijk betrekking op diverse ontvangsten welke 
in 2012 op de bankrekening zijn bijgeschreven. 
De post diversen heeft betrekking op de begin 2012 ontvangen uitkeringen van de stichting museumkaart over 2011 
en op de in 2012 ontvangen winstuitkering van AON over 2009 en 2010. 

Liquide middelen 
Kas 
ABN/AMRO R-C (0%) 
ABN/AMRO R-C (0,5%) 
ABN/AMRO deposito 1 ( 2,2%) 
ABN/AMRO deposito 2 (2,2%) 
ABN/AMRO deposito 3 (2,3%) 

31-12-2011 
4.216 

184.066 
293 

376.000 
1.000.000 

805.000 
2.369.575 

31-12-2010 
4.566 

62.591 
292 

1.010.000 
1.000.000 
1.000.000 
3.077.449 

De kas en de bankrekening zijn in principe direct opeisbaar. Voor de deposito's geldt dat een eerdere opname een negatief 
resultaat heeft op de uit te keren rente. 
De deposito's 1 en 2 hebben telkens een looptijd van drie maanden en worden telkens stilzwijgend verlengd. 
Deposito 3 heeft een looptijd van een jaar en loopt nog tot 15 november 2012. De daling van de liquiditeit 
ten opzichte van eind 2010 kan vooral worden toegeschreven aan de diverse investeringen in 2011 en het feit dat 
de bijdragen in de lopende tentoonstelling na de tentoonstelling worden afgerekend. 
De stichting heeft vorig jaar het liquiditeitsbeleid vastgesteld. Dit beleid houdt in dat naast de liquiditeit die nodig is om 
de structurele operationele activiteiten van het museum te waarborgen tevens de liquiditeitsbehoefte inzichtelijk wordt 
gemaakt die nodig is om noodzakelijke (vervangings-)investeringen en (groot) onderhoudswerkzaamheden te kunnen 
bekostigen. Periodiek wordt getoetst of de feitelijke omvang van de liquide middelen voldoet aan de 
uitgangspunten van het geformuleerde liquiditeitsbeleid. 

Algemene reserve 
Saldo primo boekjaar 
Toevoeging uit resultaatbestemming 

31-12-2011 
230.918 
119.925 
350.843 

31-12-2010 
113.915 
117.003 
230.918 

Egalisatiereserve afschrijvingen 
Saldo primo boekjaar 
Toevoeging uit aankoopfonds 
Onttrekking/toevoeging 
uit resultaatbestemming 

31-12-2011 
593.439 
70.727 

-107.819 

556.347 

31-12-2010 
720.738 

0 

-127.299 

593.439 

De van de gemeente Haarlem overgenomen investeringen staan op de balans gewaardeerd tegen de boekwaarde. 
De feitelijke prijs bedroeg € 1,-. De jaarlijks vrijvallende afschrijvingslasten worden aan het eigen vermogen 
toegevoegd om in de komende jaren tot een vaste opbouw te kunnen komen. 
In 2009 zijn investeringen van de gemeente Haarlem overgenomen voor € 480.000. Via de jaarlijkse afschrijvingen zal 
dit bedrag de komende jaren ten gunste van de algemene reserve worden gebracht. 
Daarnaast zijn ten behoeve van de verbouwing van het museumcafé diverse bijdragen ontvangen. Op de balans zijn zowel de 
verbouwingskosten als de bijdragen bruto opgenomen. 
De toevoeging in 2011 heeft betrekking op de vervanging van de oude klimaatapparatuur. De investering komt ten 
laste van het aankoop- en restauratiefonds. Met de toevoeging kunnen de afschrijvingen op dit gebied de komende periode 
worden gedekt. 

Bestemmingsreserve Frans Hals 
tentoonstelling 2013 

Saldo primo boekjaar 
Toevoeging uit resultaatbestemming 
Saldo ultimo boekjaar 

31-12-2011 
210.000 
20.000 
230.000 

31-12-2010 
150.000 
60.000 

210.000 

Voor 2013 staat een grote Frans Hals tentoonstelling gepland in verband met het 100-jarig bestaan van het museum. 
Een dergelijke tentoonstelling vraagt op diverse terreinen extra inspanning van de Stichting. 
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Voorziening jubilea 
Saldo primo boekjaar 
Toevoeging 

Saldo ultimo boekjaar 

31-12-2011 
48.836 

1.558 
50.394 

31-12-2010 
42.496 

6.340 
48.836 

Deze voorziening dient ter dekking van de opgebouwde jubileumverplichtingen van de medewerkers. 

Aankoopfondsen 

Bestemmingsfonds de Man 
Saldo primo boekjaar 
Onttrekking 

31-12-2011 
438.522 

-103.622 
334.900 

31-12-2010 
538.522 

-100.000 
438.522 

In 2009 heeft de stichting uit de erfenis van de heer J.P. de Man een legaat van € 538.522,- ontvangen. 
In 2011 is het legaat ten dele aangewend voor de aankoop van de schilderijen van Pieter vanRoestraeten en 

Richard Brakenburgh. 

Aankoop- en restauratiefonds 
Saldo primo boekjaar 
Mutaties 

31-12-2011 
887.422 

-120.727 
766.695 

De onttrekking voor 2011 aan het fonds is als volgt: 
* aandeel in de kosten van de verbouw van het restauratieatelier € 50.000. 
• vervanging van de klimaatapparatuur € 70.727. 

Kortlopende schulden 

Schulden aan leveranciers 
Crediteuren 

31-12-2011 
367.522 

367.522 

31-12-2010 
887.422 

0 

887.422 

31-12-2010 
189.819 

189.819 

De stijging van het saldo tem opzichte van 2010 kan worden toegeschreven aan de toename van de eigen activiteiten. 
In december zijn nog relatief veel nota's binnengekomen in het kader van de verbouwactiviteiten en de lopende tentoonstelling. 

Belastingen en premies sociale verzekeringen 
Loonheffing 
Pensioenpremie 

31-12-2011 
86.647 
23.607 

110.254 

31-12-2010 
106.352 
23.721 

130.073 

Vooruitontvangen subsidie 
Subsidie gemeente Haarlem 

31-12-2011 
1.235,969 

1.235.969 

31-12-2010 
1.211.462 

1.211.462 

Op basis van de afspraken wordt jaarlijks op 1 november al een voorschot op de subsidie van het volgende jaar 
verstrekt. Dit bedrag komt ten gunste van 2012 en is als nog te besteden subsidie opgenomen. 

Overige schulden 
Reservering vakantiegeld 
Reservering vakantiedagen 
Reservering BankGiro Loterij 
Onderhoudskosten 
Rente aankoopfonds 

31-12-2011 
62.973 
19.232 
39.321 

0 
12.677 

134.203 

31-12-2010 
63.552 

0 
47.783 
45.000 
15.453 

171.788 

Tot op heden is de rente op het aankoopfonds door de gemeente opgevraagd, de post is derhalve als schuld opgenomen. 

Overlopende passiva 
Nog te betalen accountantskosten 
Nog te betalen energiekosten 
Nog te betalen verbouwingskosten 
Nog te betalen transportkosten 
Nog te betalen verzekering 
Overige overlopende passiva 

31-12-2011 
14.000 
112.000 

0 
80.905 
25.000 
42.332 
274.237 

31-12-2010 
7.000 

97.000 
56.722 

0 
0 

57.770 

218.492 
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Niet uit de balans blijkende activa en verplichtingen 

De Stichting is huurverplichtingen aangegaan voor de duur van 10 jaar ter grootte van ca. € 410.000 per jaar. Deze huurkosten 
worden geheel gedekt door de huursubsidie die van de gemeente Haarlem wordt ontvangen. De huurprijs en de huursubsidie 
wordt jaarlijks aangepast op basis van de wijzigingen van het jaarprijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex reeks alle 
huishoudens 

Voor het onderhoud van het kassasysteem is een contract afgesloten met de firma de Haan. Dit contract loopt 
tot 31 december 2014. De verplichting per jaar bedraagt € 2.170,-, 

Het onderhoud van het beveiligingssysteem geschiedt door ADT. Voor het onderhoud vanaf 2011 dient nog een nieuw contract te 
worden afgesloten. Door de verbouwingswerkzaamheden zal dit in de loop van 2012 plaatsvinden. 

Het multifunctionele kopieerapparaat wordt gehuurd van Oce. Dit contract loopt tot 1 november 2013 en kent 
een jaarlijkse huur van € 3.960,- met 5.000 vrije afdrukken per maand. 

Bepaalde medewerkers van de Stichting kunnen onder strikte voorwaarden een beroep doen op de gemeentelijke 
FPU-regeling. De hieruit voortvloeiende kosten worden gedeclareerd bij de gemeente Haarlem 
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Toelichting op de exploitatierekening 2011 

BATEN 

Directe opbrengsten 
Entreegelden 
Opbrengsten uit verkopen 
Directe bijdragen 

2011 

584.173 
63.292 
688.744 

1.336.209 

2011 
Begroting 

535.000 
70.000 

340.000 
945.000 

2010 

493.557 
88.284 

373.662 
955.503 

Aantal bezoekers 
Frans Hals Museum 
De Hallen 

2011 
78.100 
40.856 

118.956 

2011 
Begroting 

86.000 
27.000 

113.000 

2010 
90.870 
31.167 

122.037 

Entreegelden 
De werkelijke aantallen bezoekers komen ook voor 2011 uit boven de begroting. Omdat het museum wegens 
verbouwingswerkzaamheden voor een belangrijk deel van het jaar slechts beschikbaar was voor normale activiteiten 
is dit een positief resultaat. Vooral de positieve ontwikkeling bij De Hallen hebben bijgedragen in de positieve 
aantallen voor 2011. Daarnaast is al in februari 2012 bekend gemaakt dat de Stichting Museumkaart de vergoeding 
voor 2011 zal optrekken van 60% naar 67%. Hier is in de opbrengst 2011 rekening mee gehouden. 
In 2011 is de opbrengst nog eenmalig positief beïnvloed door een afrekening van de Stichting Museumkaart 
over 2010 van ruim € 78.000,-. 

Opbrengsten uit verkopen 
Deze opbrengsten hebben betrekking op de verkoop van catalogi, kaarten e.d. Het resultaat is als 
volgt opgebouwd: 

2011 
2011 Begroting 2010 

Opbrengst verkopen 
Inkoopkosten 

Marge 

114.768 
-51.476 
63.292 

150.000 
-80.000 
70.000 

163.001 
-74.717 
88.284 

Gelet op het beperkte tentoonstellingsprogramma voor 2011 kan van een redelijk resultaat worden gesproken. Vooral 

de verkoop van de catalogus van de zomertentoonstelling in de Hallen heeft aan het relatief goede resultaat bijgedragen. 

Directe bijdragen 
Bijdrage BankGiro Loterij 
Frans Hals Stichting 
Ruigrok Stichting 
van Toorn Scholten Stichting 
Mondriaan Stichting 
Vereniging Rembrandt 
V5B fonds 
SNS Reaal 
Stichting Zabawas 
Prins Bernhard Cultuurfonds 
Overige bijdragen 

2011 
197.089 
10.000 
30.000 
191.750  
55.201  
42.701  
22.700  
40.000  
30.000  
15.000  
54.303 

688.744 

2011 
Begroting 

200.000 

80.000 

60.000 

2010 
195.623 

50.000 
80.672 

47.367 

340.000 373.662 

Zowel ten opzichte van de begroting als de jaarrekening 2010 is sprake van een toename van de bijdragen. De extra 

opbrengsten dienen ter dekking van de hogere tentoonstellingskosten en de aankoop van een schilderij van Richard 

Brakenburgh. Voor een specificatie van de bijdrage van de BankGiro Loterij wordt verwezen naar de aparte bijlage 

bij deze exploitatierekening. 
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Indirecte opbrengsten 
Huuropbrengsten 
Overige opbrengsten 

2011 
2011 Begroting 2010 

4.308 23.000 26.400 
48.017 20.000 50.349 

43.000 76.749 52.325 

Door de verbouwingen is de verhuur beperkt. In 2011 zijn er in het museum als in de hallen extra activiteiten geweest 
die tot een extra opbrengst hebben geleid. Een belangrijk deel van deze extra inkomsten staan in relatie 
tot extra kosten bij het onderdeel publiciteit. 

2011 
Subsidie gemeente Haarlem 2011 Begroting 2010 

Onderdeel exploitatiebijdrage 2.403.959 2.364.140 2.345.197 
Onderdeel registratie 18.000 18.000 18.000 
Onderdeel huren 413.412 384.000 246.587 
Onderdeel huurderonderhoud 116.397 127.000 184.415 
Onderdeel Depot 105.000 165.000 -
Onderdeel WIA-premie 15.483 15.483 15.483 
Onderdeel projecten 27.500 27.500 27.500 
Onderdeel asbest 215.718 161.000 257.793 

3.315.469 3.262.123 3.094.975 

De jaarlijkse bijdrage onderdeel huren en huurderonderhoud bestaat uit een bijdrage in kosten van de huur van 
het Groot Heiligland en de Grote Markt en een bijdrage in de kosten van het huurderonderhoud van beide gebouwen. 
Het onderdeel projecten heeft betrekking op een bijdrage in de kosten van "toptentoonstellingen" en het 
onderdeel registratie heeft betrekking op het wegwerken van de achterstand in de registratie van de kunstwerken. 
De gemeentelijke bijdrage in het onderdeel asbest heeft betrekking op de eigen kosten van het museum 
welke voortvloeien uit het project en die door de gemeente worden vergoed. Deze vergoeding is als volgt 
opgebouwd: 
Directe projectkosten 
Extra eigen personeelskosten 
Derving inkomsten 

131.372 
32.183 
52.163 

215.718 

Overige inkomsten 
Overige bijdragen 

2011 
25.345 
25.345 

2011 
Begroting 

55.000 
55,000 

2010 
25.602 
25.602 

LASTEN 

Salarislasten en inhuur 
Lonen en salarissen 
Inhuur derden en uitzendkrachten 
Overige personeelskosten 

2011 
1.880.141 

315.031 
45.072 

2011 
Begroting 
1.830.000 

313.000 
47.000 

2.240.244 2.190.000 

2010 
1.851.575 

236.420 
47.626 

2.135.621 

Evenals in 2010 maakt de uitbreiding van uren bij het onderdeel restauratie deel uit van de salarislasten. De kosten 
van deze uitbreiding bedragen € 95.000 en worden gedekt uit de bijdrage van de BankGiro Loterij. Tevens zijn 
de lasten verder gestegen als gevolg van de per 1 juni 2010 afgesloten cao en een verhoging van de pensioenpremie 
voor werkgevers. De hogere kosten zijn achteraf alsnog gedekt door de verhoging van de prijscompensatie door 
de gemeente. Tevens is voor het lopende saldo van niet opgenomen vakantiedagen een bedrag opgenomen van 
€ 20.000. 
In de post inhuur zitten, naast de inhuur van beveiligingsmedewerkers, ondermeer de kosten van de inhuur van 
een juridisch adviseur ter ondersteuning van een in september ingesteld beroep. 
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2011 
Afschrijvingen 2011 Begroting 2010 
Bedrijfsinstallaties 85.906 84.000 84.199 
Overige inventaris 24.724 25.800 26.759 
Automatisering 16.373 10.800 4.821 
Kantoorapparatuur 9.762 11.800 10.843 
Museumcafé 27.608 15.600 27.608 

164.373 148.000 154.230 

De posten bedrijfsinstallaties en overige inventaris hebben betrekking op de van de gemeente Haarlem 
overgenomen investeringen. De hogere afschrijving op de post automatisering is een gevolg van de aanleg van een 
draadloos netwerk in het museum en een uitbreiding van de opslagcapaciteit. 

2011 
Huisvestingskosten 2011 Begroting 2010 
Huur Groot Heiligland 215.924 196.000 164.532 
Huur Grote Markt 195.143 188.000 82.056 
Overige huren 82.369 181.000 17.514 
Asbestverwijdering 192.834 150.000 190.019 
Onderhoudskosten 207.073 127.000 219.099 
Energiekosten 92.000 97.000 100.581 
Schoonmaakkosten 49.756 46.000 43.588 
Overige kosten 36.790 27.000 41.723 

1.071.889 1.012.000 859.112 

Ten behoeve van de huur van beide gebouwen zijn huurcontracten afgesloten met de gemeente Haarlem. 
De kosten van asbestverwijdering hebben betrekking op de schoonmaak van kunstwerken en de kosten van 
opslag van deze werken. De kosten worden vergoed door de gemeente Haarlem. 
Een direct gevolg van de verzelfstandiging is dat de onderhoudskosten worden gesplitst in kosten voor de 
eigenaar en die voor de huurder. De noodzakelijke kosten waren voor een periode van 40 jaar in beeld gebracht. 
Met de lopende verbouwingswerkzaamheden zijn er diverse zaken aangepakt en verbeterd. Hierdoor zijn de 
geraamde kosten voor de resterende periode van het lopende meerjaren onderhoudprogramma afgenomen. 
In 2012 zal het plan worden herzien. Hierdoor is er voor 2011 geen verband gelegd met het lopende programma. 

Aankopen 
2011 

2011 Begroting 2010 
Diverse aankopen 301.492 152.000 194.191 

301.492 152.000 194.191 

Voor een beschrijving van de aankopen wordt verwezen naar het jaarverslag. De aankopen zijn naast eigen middelen 
gefinancierd uit: 
* fonds de Man (€ 103.622) 
* Bijdrage Bank Giro Loterij (€ 75.861) 
* Bijdragen Mondriaan Stichting (€ 42.701) 
* Vereniging Rembrandt (€ 42.701) 

2011 
Collectiefunctie 2011 Begroting 2010 
Onderhoud collectie 45.323 80.000 67.351 
Verzekering collectie 37.939 58.000 53.440 
Transportkosten collectie 6.929 5.000 4.517 
Bibliotheek 5.000 325 

90.191 148.000 125.633 

De kosten van onderhoud van de collectie hebben voor een belangrijk deel betrekking op de inhuur van derden voor 
de intensivering van de restauratie. Deze intensivering wordt gefinancierd uit de bijdrage van de BankGiroLoterij. 
De lagere kosten voor de verzekering is toe te schrijven aan een verrekening van de no-claim korting door AON 
over 2009 en 2010. 
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Tijdelijke presentatie/tentoonstellingen 
In 2011 hebben de volgende tentoonstellingen plaatsgevonden: 

2011 
2011 Begroting 2010 

Tentoonstellingen 2010 308.695 
De Gouden Eeuw viert Feest 250.903 69.000 -
Jan Nagel 13.151 13.000 -
Elisabeth van Thuringen 7.010 7.000 -
John Currin 50.426 10.000 -
Jonge Curatoren beurs 113.899 80.000 -
Hollands Landschap 80.250 20.000 
Cady Noland 6.136 6.000 -
Rineke Dijkstra 10.456 11.000 -
Diana Arbus 6.508 6.000 
Matt Stokes 18.734 18.000 -
Zmijewski 4.000 -
Collectie 5.564 5.500 -
Marijn van Krey 543 1.500 -
Daan van Golden 1.639 1.500 -
Annesas Appel 887 1.500 -
Diversen 29.348 5.000 -

595.454 259.000 308.695 

Met de Gouden Eeuw viert Feest is de eerste grote tentoonstelling na de verbouwing georganiseerd. Ook in de 
Hallen zijn een aantal grotere activiteiten georganiseerd. Hierdoor zijn de uitgaven ten opzichte van zowel de 
begroting als de exploitatierekening 2010 duidelijk gestegen. Een belangrijk deel van de extra uitgaven is wel 
mogelijk door de ontvangst van extra bijdragen van derden. 

2011 
Publiciteit 2011 Begroting 2010 
Publieksbegeleiding 9.396 14.000 36.454 
Educatie 28.581 12.000 25.638 
PR/Marketing 45.681 42.000 47.322 
Evenementen 12.758 7.000 7.468 
Website Frans Hals Museum 795 4.000 541 
Website De Hallen Haarlem 5.665 6.000 5.600 
Wandelingen BankGiroLoterij 4.886 - 15.988 
Opening De Hallen Haarlem 7.627 8.000 7.875 
Drukkosten De Hallen Haarlem 24.566 20.000 20.501 
PR De Hallen Haarlem 25.190 25.000 29.204 

165.145 138.000 196.591 

Ondanks de lopende verbouwingen in het museum zijn er op het gebied van educatie en evenementen diverse 
extra activiteiten georganiseerd. De overschrijdingen konden worden gefinancierd uit extra diverse inkomsten. 
Zie hiervoor ook de toelichting bij de deze inkomstenpost. 
In afwachting van een vernieuwing van de content van de website van het museum is het onderhoud in 2011 
beperkt gebleven tot het noodzakelijke. 
Het project Wandelingen wordt gefinancierd uit de bijdrage van de BankGiro Loterij. 

Algemene kosten 
2011 

2011 Begroting 2010 
Automatisering/telefoon 78.251 68.000 81.323 
Beveiliging 54.486 73.000 65.986 
Koffievoorziening 10.846 6.000 4.245 
Bedrijfskleding/kantoor 3.246 6.000 7.995 
Kantoorbenodigdheden 8.160 9.000 6.905 
Portikosten 14.383 8.000 11.298 
Kopieerkosten 9.093 10.000 8.759 
Aansprakelijkheidsverzekering RvT 914 2.000 914 
Kosten accountant 15.750 13.000 14.050 
Meubilair en inventaris 30.577 11.000 14.400 
Representatie 9.154 11.000 6.456 
Idem, Raad van Toezicht 398 4.000 -
Kosten jaarverslag 5.024 5.000 5.833 
Overige kosten 21.340 27.000 33.862 

261.622 253.000 262.026 
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In samenhang met de lopende verbouwingen zijn de telefooncentrale en de netwerkapparatuur verplaatst naar de 
oostzolder. Hiervoor zijn extra kosten gemaakt. Door de vervanging van de beveiligingsapparatuur kon voor de kosten 
van de beveiliging worden volstaan met het normale contract en konden andere aanvullingen achterwege blijven. 
De overschrijding op de kosten van de koffievoorziening kan worden toegeschreven aan het tijdelijke extra gebruik als 
gevolg van de inzet bij de verbouwingswerkzaamheden. 
Mede door de heropening van het museum zijn er eind 2011 extra mailingen geweest. 
De overschrijding op de post meubilair en inventaris is toe te schrijven aan de aanschaf van het tapijt voor de 
Schutterszaal en het aanbrengen van nieuwe verlichting in de diverse kroonluchters. Deze kosten worden volledig 
gedekt door bijdragen van derden. 

25 Gewaarmerkt als bijlage bij de brief d.d ' . ^ . H «2.0/3 
RSM Niehe Lancée Kooij Accountants N.V. 



Overzichten 
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Besteding BankGiro Loterij gelden 2011 Uitgaven 

Extra personele inzet restauraties 
* De maaltijd met leden van de Haarlemse 

Cluveniersschutterij van Cornelis van Haarlem 71.299 
* De Zondvloed van Jan Nagel 21.550 
* Kwakzalver van Isaac van Ostade 2.905 
* Driekoningenfeest van Richard Brakenburgh 21.680 
* Regentenstukken van Frans Hals 8.667 
* Diversen 1.615 

127.716 

Aankopen 
* Salomon de Bray 64.487 

64.487 

Presentatie van de eigen collectie 
* Wandelingen door de collectie 4.886 

4.886 

Totale uitgaven 2011 197.089 

In totaal is in 2011 € 200.000,- van de BankGiro Loterij ontvangen. De de niet bestede gelden ad 
€ 2.911 zijn op de balans als schuld opgenomen. 
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Specificatie onderhoudskosten BIJLAGE 

Door de gemeente Haarlem is ten behoeve van de huur en het huuderonderhoud van 
het Groot Heiligland en de Grote Markt een bijdrage verstrekt van in totaal € 529.809. 
Tegenover deze bijdrage staan de volgende kosten: 

Huur 2011 
Groot Heiligland 215.923  
Grote Markt 195.143 

411.066 

Huur gerelateerde kosten 
Klein onderhoud 35.445 
Kosten abonnementen 3.926 
Kosten installaties 28.261 
Kosten schilderwerk 64.917 
Kosten tuin 6.541 
Eigen verbouwingskosten 54.483 
OZB en heffingen 12.414 
Diversen 13.500 

219.487 

Evenals 2010 hebben er in 2011 nog veel werkzaamheden plaatsgevonden die direct verband 
houden met de verbouwingen. Het betreft in 2011 vooral de kosten van het schilderwerk en 
extra werkzaamheden aan het restauratieatelier, de zolder en de kantoren. 
Door het ingrijpende karakter van de verbouwingen heeft het lopende meerjarenonderhoud-
programma zijn realiteit verloren. Dit betekent dat er voor 2011 geen verband met dit 
programma is gelegd maar vooral is gekeken naar het directe verband met de lopende werk
zaamheden. In 2012 zal er een nieuw meerjarenonderhoudprogramma worden opgesteld. 
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Overige Gegevens 
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CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT 
Aan: De directie en de Raad van Toezicht (het bestuur) van de Stichting Frans Hals Museum I 

De Hallen Haarlem 

Verklaring betreffende de jaarrekening 
Wij hebben de in dit verslag op pagina 12 tot en met pagina 25 opgenomen jaarrekening 2011 van Stichting Frans 
Hals Museum I De Hallen Haarlem te Haarlem alsmede het overzicht van besteding van middelen Bank Giro Loterij 
en de specificatie onderhoudskosten gecontroleerd, zoals opgenomen op pagina 27 en 28 van de door ons gewaar
merkte jaarstukken. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2011 en de exploitatierekening over 
2011 met de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële ver
slaggeving en andere toelichtingen. 

Verantwoordelijkheid van het bestuur 
Het bestuur van de stichting is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen en het resul
taat getrouw dient weer te geven, alsmede voor het opstellen van het jaarverslag, beide in overeenstemming met de 
in Nederland geldende van toepassing zijnde grondslagen voor de financiële verslaggeving. Het bestuur is tevens 
verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarreke
ning mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten. 

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, waaronder de Nederlandse controlestandaarden. 
Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen 
en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van mate
rieel belang bevat. 

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de bedragen en de 
toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de accountant toege
paste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico's dat de jaarrekening een afwijking van mate
rieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten. 
Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die relevant is 
voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, gericht op het opzetten van controle
werkzaamheden die in de gegeven omstandigheden adequaat zijn. Een controle omvat tevens het evalueren van de 
geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van de door het be
stuur van de stichting gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening. 

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onderbouwing 
voor ons oordeel te bieden. 
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Oordeel betreffende de jaarrekening 
Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en samenstelling van het vermogen van 
Stichting Frans Hals Museum I De Hallen Haarlem per 31 december 2011 en van het resultaat over 2011 in overeen
stemming met de in Nederland geldende van toepassing zijnde grondslagen voor de financiële verslaggeving. 

Voorts zijn wij van oordeel dat de in deze jaarrekening verantwoorde baten, lasten en balansmutaties over 2011 vol
doen aan de eisen van financiële rechtmatigheid. Dit houdt in dat deze bedragen in overeenstemming zijn met de be
palingen zoals opgenomen in de Algemene Subsidieverordening van de gemeente Haarlem. 

Voort zijn wij van oordeel dat het overzicht van besteding van middelen Bank Giro Loterij en de specificatie onder
houdskosten voldoen aan de eisen van financiële rechtmatigheid. 

Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen 
Wij vermelden dat het jaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening zoals 
vereist in artikel 2:391 lid 4 BW. 

Haarlem, 20 maart 2012 
RSM Niehe Lancée Kooij Accountants N.V. 

R.A. Kleine RVCRAd 
Registeraccountant 

Paraaf voor waamemingsdoeleinden 
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