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Het college besluit:
1. Op grond van de door de stichting Muziekcentrum Zuid-Kennemerland ingediende jaarrekening

2009 het subsidie aan het MZK voor 2009 vast te stellen op € 1.326.480,- .
2. Op grond van de door de stichting Muziekcentrum Zuid-Kennemerland ingediende jaarrekening

2010 het subsidie aan het MZK voor 2010 vast te stellen op € 1.392.857
3. Het besluit wordt gedekt uit het programma 06.02: Cultuur en Erfgoed Voor specifieke

informatie wordt verwezen naar de financiële paragraaf. Dit besluit heeft geen financiële
consequenties.

4. Het college besluit om de opgelegde toets op de rechtmatigheid voor de jaarrekening 2009 niet
van toepassing te verklaren door artikel 8 lid 3 Algemene subsidieverordening (ASV) voor de
vaststelling van het subsidie buiten werking te stellen en het subsidie vast te stellen door middel
van artikel 4 lid 2 ASV.

5. Het MZK ontvangt na besluitvorming informatie over dit besluit.
6. Het besluit van het college wordt ter informatie gestuurd aan de commissie Ontwikkeling
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Onderwerp: Vaststellen subsidie 2009 en 2010 Muziekcentrum Zuid-
Kennemerland
Reg. Nummer: STZ/EC/2011/170615

1. Inleiding
Het bestuur van het Muziekcentrum Zuid-Kennemerland (MZK) heeft op
respectievelijk 23 maart 2010 en op 9 maart 2011 de jaarrekening en het jaarverslag
2009 en de jaarrekening en het jaarverslag 2010 ingediend. Beide jaren zijn
afgesloten met een bescheiden positief resultaat..

2. Besluitpunten college
1. Het college besluit op grond van de door de stichting Muziekcentrum Zuid-

Kennemerland ingediende jaarrekening 2009 het subsidie aan het MZK
voor 2009 vast te stellen op € 1.326.480,- .

2. Het college besluit op grond van de door de stichting Muziekcentrum Zuid-
Kennemerland ingediende jaarrekening 2010 het subsidie aan het MZK
voor 2010 vast te stellen op € 1.392.857

3. Het besluit wordt gedekt uit het programma 06.02: Cultuur en Erfgoed
Voor specifieke informatie wordt verwezen naar de financiële paragraaf.
Dit besluit heeft geen financiële consequenties.

4. Het college besluit om de opgelegde toets op de rechtmatigheid voor de
jaarrekening 2009 niet van toepassing te verklaren door artikel 8 lid 3
Algemene subsidieverordening (ASV) voor de vaststelling van het subsidie
buiten werking te stellen en het subsidie vast te stellen door middel van
artikel 4 lid 2 ASV.

5. Het MZK ontvangt na besluitvorming informatie over dit besluit.
6. Het besluit van het college wordt ter informatie gestuurd aan de commissie

Ontwikkeling

3. Beoogd resultaat
Het subsidie is aangewend voor het organiseren en uitvoeren van kwalitatief goed
instrumentaal en vocaal muziekonderwijs voor de inwoners van Haarlem.

4. Argumenten
Jaarverslag 2009 en 2010
Omvorming MZK tot stichting en liquidatie Gemeenschappelijke Regeling MZK
Het jaar 2009 is het eerste jaar waarin het MZK als stichting opereerde en niet
langer als gemeenschappelijke regeling. Deze omvorming bracht een groot aantal
veranderingen met zich mee, zoals de overgang van het personeel naar een andere
CAO en de benoeming van een Raad van Toezicht.
Op 31 december 2010 werd de Gemeenschappelijke Regeling Muziekcentrum
Zuid-Kennemerland opgeheven. De raden van de deelnemende gemeenten stemden
op 16 december 2010 in met een voorstel hiertoe van de colleges.
(STZ/EC/2010/357001). Met dit raadsbesluit werden ook de financiële
consequenties van de liquidatie van de Regeling geregeld.

Voorbereiding fusie met H’Art en Volksuniversiteit
Naast de omvorming van Gemeenschappelijke regeling naar Stichting heeft ook de
voorbereiding van de fusie met H’Art en Volksuniversiteit een groot beroep gedaan
op de inzet van (staf)personeel, directie en Raad van Toezicht. Als bijdrage in de
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gemaakte kosten van de fusievoorbereiding is eenmalig uit het in 2010 in de
begroting opgenomen budget exploitatie CCVT een bedrag van € 62.500
beschikbaar gesteld.

Op 1 september 2009 werd de interim directeur MZK Gusta Lebbink opgevolgd
door de nieuwe directeur/bestuurder Gijs van Seters, tevens beoogd directeur voor
het nieuw te vormen Centrum voor Cultuureducatie en Vrije Tijd (CCVT).

Producten en diensten
 Jaarcursussen: Muziek-, muziektheater-, dans-, en zanglessen. (individueel,

duo of groepsles).
 Samenspel en samenzang: pop-en jazzbands, orkesten en koren.
 Korte Cursussen: voorbereidend en verrijkend kort muziekonderwijs
 Activiteiten binnen het reguliere onderwijs: vakleerkrachten, projecten,

workshops.
 Evenementen: voorspeelavonden, optredens leerlingen/docenten, projecten,

festivals.
 Amateurkunst: faciliteren van en verhuur aan het amateur-muziekleven.

Muziek Lab
Het MZK wil zich in toenemende mate richten op het reguliere (primair)onderwijs.
Daarbij staat het bevorderen van goede, aansprekende muziekeducatie en het
stimuleren van enthousiasme voor muziek bij zoveel mogelijk kinderen centraal.
Met dat doel is in 2010 het Muziek Lab opgezet. Een project dat structurele
aandacht voor muziekeducatie in het onderwijs (en de naschoolse opvang ) wil
bevorderen. Alle Haarlemse scholen kunnen in principe aan dit project meedoen,
maar er is speciale aandacht voor scholen in de zogenaamde achterstandswijken.
Er wordt nauw samengewerkt met School in de Wijk en het Conservatorium
InHolland. Het driejarig project heeft een substantiële bijdrage weten te verwerven
uit het landelijke Fonds Cultuur Participatie.

Leerlingen/cursisten
De leerlingenaantallen van het MZK zijn de afgelopen twee cursusjaren nagenoeg
stabiel gebleven, ondanks een forse tariefsverhoging in het cursusjaar 2008/09 en de
economische neergang. Wel is er sprake van een verschuiving van individuele of
duolessen naar de (goedkopere) groepslessen.

2009/2010 2008/2009
Jaarcursus 1.780 1.787
Korte Cursus 936 987
Regulier onderwijs 4.399 4.341

Het merendeel van de leerlingen bevindt zich in de leeftijdsgroep tot 20 jaar.
27,8% is tussen 0 en 10 jaar en 46,4 is tussen 11 en 20 jaar.
77,7 % van de leerlingen is afkomstig uit Haarlem. Leerlingen van buiten Haarlem
betalen een opslag van 20% op de reguliere tarieven.
Het is de ambitie van het MZK om te komen tot een betere kosten-batenanalyse.
Daarom zal het aantal groepslessen toenemen en samenspel activiteiten worden
versterkt., ten koste van het aantal individuele lessen.
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Financiële paragraaf
Beide jaarrekeningen zijn voorzien van een goedkeurende accountantsverklaring
betreffende getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen en
resultaat. De accountantsverklaring over de jaarrekening 2010 is eveneens voorzien
van een verklaring omtrent de rechtmatigheid van de besteding van subsidies.

MZK Exploitatie Rekening 2010 Rekening 2009 Rekening 2008
LASTEN
Personeel 2.075.105. 2.024.433 1.628.995
Huisvesting 276.280 245.990 197.630
Overige kosten 340.540 299.839 312.306

totaal 2.691.925 2.570.262 2.138.931
BATEN
Lesgelden jaar 914.043 870.266 777.185
Lesgelden kort 89.433 63.541
basisonderwijs 156.101 208.137
Subsidie Haarlem 1.374.857*) 1.308.480*) 1.209.826
Subsidie Bl.daal/ H.Liede 54.190 54.430 49.849
Overige inkomsten 109.438 80.327 19.520

totaal 2.698.062 2.585.181 2.056.380
resultaat 6.137 14.918 -82.551
*) Bijdrage aflossing lening en bijdrage combinatiefunctionarissen zijn hierin niet
opgenomen.

Jaarrekening 2009
De jaarrekening 2009 sluit met een bescheiden positief resultaat van 14.918. Het
resultaat wordt toegevoegd aan het eigen vermogen, dat daarmee uitkomt op
47.246. Dat is te weinig om te zorgen voor voldoende solvabiliteit en rentabiliteit.
De liquiditeit is voldoende om te kunnen voldoen aan kortlopende verplichtingen.
Opvallend verschil met de jaarrekening 2008 is een stijging van de
personeelskosten met 30 %. De verklaring die hiervoor in de toelichting op de
jaarrekening wordt gegeven is de samenvoeging van de Stichting MZK met de
stichting MZK Exclusief. Het personeel van de laatste stichting is daarmee in dienst
gekomen van de eerste. Als tweede oorzaak wordt genoemd de overgang van
personeel van de CAO CAR/UWO naar de CAO KE.
Tegenover deze verhoogde uitgaven staan ook hogere inkomsten uit lesgelden.

Het MZK ontving in 2009 van de gemeente de volgende subsidies:
Gedekt uit programma 06.02.03: Deelname aan kunst en cultuur

 Exploitatie subsidie € 1.292.480
(Inclusief vergoeding meerkosten overgang CAO, tot 2013)

 Vergoeding vervangingskosten 16.000
 Rente en aflossing BNG lening 18.000

Gedekt uit programma 04.01.02: Kinderopvang, spel, exploratie:
 Impulsregeling combinatiefuncties 105.850

De bijdragen van de gemeente Haarlem bedragen 51 % van de totale opbrengst.

Jaarrekening 2010
De jaarrekening 2010 sluit met een bescheiden positief resultaat van € 6.137. Het
resultaat wordt toegevoegd aan het eigen vermogen, dat daarmee uitkomt op
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€ 53.383. Dat is te weinig om te zorgen voor voldoende solvabiliteit en rentabiliteit.
De liquiditeit is voldoende om te kunnen voldoen aan kortlopende verplichtingen.

Het MZK ontving in 2010 van de gemeente de volgende subsidies en bijdragen:
Gedekt uit programma 06.02.03: Deelname aan kunst en cultuur:

 Exploitatie subsidie € 1.312.357
(inclusief 16.000 bijdrage vervangingskosten en vergoeding meerkosten
overgang CAO, tot 2013)

 Kosten lening BNG 18.000
 Bijdrage fusiekosten 62.500

Gedekt uit programma 04.01.02: Kinderopvang, spel, exploratie:
 Impulsregeling combinatiefuncties 83.963

De bijdragen van de gemeente Haarlem bedragen 50,6 % van de totale opbrengst.

5. Kanttekeningen
Besluitpunt 4:
De accountantsverklaring over de jaarrekening 2009 voorziet niet in een oordeel
over de rechtmatige besteding van de subsidies. Met betrekking tot de
jaarrekeningen over 2009 is de afspraak dat deze worden geaccepteerd zonder de
volgens de Algemene Subsidieverordening vereiste rechtmatigheidsverklaring.

6. Uitvoering
De instelling ontvangt na het B&W besluit een vaststellingsbeschikking voor de
jaren 2009 en 2010

7. Bijlagen
- Jaarrekening en jaarverslag 2009 (ter inzage)
- Jaarrekening en jaarverslag 2010 (ter inzage)

Het college van burgemeester en wethouders

de secretaris de burgemeester

























































MZK: dé school voor muziek, dans en theater 
MUZIEKCENTRUM 
ZUID-KENNEMERLAND 

Aan het college van Burgemeester en Wethouders 
van de gemeente Haarlem 
t.a.v. Mevr. E.E. Benne 
Haarlem 

Betreft: Jaarverslag 2010 Haarlem, 15 maart 2011 

Geachte mevrouw Benne, 

Mede namens onze Raad van Toezicht, bied ik u hierbij het jaarverslag en de jaarrekening 
2010 van het Muziekcentrum Zuid-Kennemerland aan. 

Eveneens treft u de accountantsverklaring aan. 

Met vriendelijke groet, 
Muziekschool Zuid-Kennemerland 

Gijs van Seters, 
Directeur 

Gasthuisvest 47 > 2011 EV Haarlem > 023 531 93 48 > F 023 531 45 84 > receptie@mzk.nl  
BTW NL8202.88.597.B.01 > ING 5377599 > KVK 34319934 > www.mzk.nl 
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JAARVERSLAG 2010 
waarin opgenomen de jaarrekening en het inhoudeli jk verslag 

VOOR WAARMERKINGS-

DOELEINDEN 

Assist Regisleraccountatrts 
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Muziekcentrum Zuid-Kennemerland 
Gasthuisvest 47 
2011 EV Haarlem Haarlem, 9 maart 2011 
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ZUID-KENNEUERLAND 

Bericht van de Raad van Toezicht 

De Raad van Toezicht van Muziekcentrum Zuid-Kennemerland (MZK) is in 2010 zes maal 
bijeen geweest. Daarnaast heeft de RvT een kennismakingsbijeenkomst gehad met de 
Ondernemingsraad waarbij van gedachten werd gewisseld over het wel en wee van het MZK. 

e 
Verder heeft de voorzitter, Dick Winnubst, veelvuldig overleg gehad met Frans Smit en 
Dirk-Jan Haitsma, respectievelijk voorzitters van de Volksuniversiteit Haarlem en H'Art, 
over de voorgenomen fiisie tussen de drie organisaties tot een Centrum voor Cultuureducatie 
en Vrije Tijd (CCvT). 

Het jaar 2010 was het eerste volledige jaar waarin Gijs van Seters, de nieuwe directeur van 
het MZK, optrad. Het oordeel van de RvT over de algemene gang van zaken binnen de 
stichting is positief: gestelde doelen zij0gehaald, ook financieel, en het bedrijf is op een 
ordentelijke wijze geleid. De jaarlijkse beoordeling van de directeur pakte dan ook goed uit. 

Als leden van de RvT traden dit jaar op: Serpil Yüksel, Ariëtte Skölnik, Carel Weijers en 
Dick Winnubst. Tot onze groot verdriet werden wij aan het eind van het jaar geconfronteerd 
met het overlijden van Ariëtte Skölnik. Daarbij verloren wij een zeer waardevol lid van onze 
raad. In het kader van de fusie is besloten deze vacature niet in te vullen:" 

C 
De RvT heeft zich in dit jaar intensief met twee thema's bezig gehouden: 

1. De afwikkeling van Gemeenschappelijke Regeling (GR) naar de Stichting MZK ging 
met grote problemen gepaard omdat gedane toezeggingen door betrokken partijen in 
het zogenaamde Overdrachtsdocument niet werden gehonoreerd en konden 
vastgelegd. Uiteindelijk is dat toch nog gelukt en is het Overdrachtsdocument 
december 2010 door de directeur getekend. 

2. In februari 2010 lukte het om het fusieproces, dat geruime tijd had stilgelegen, weer op 
te starten. Er werd een voorzittersoverleg in het leven geroepen en een projectteam, als 
uitvoerend orgaan, met de beoogd directeur-bestuurder Gijs van Seters als 
projectleider. Het proces liep voorspoedig en fusie begin 2011 lag in het verschiet. 
Onzekerheid over nieuwe huisvesting en een goede financiële startpositie deden het 
fusieproces wankelen. In plaats dat het vertrouwen groeide tussen partijen bleek dat, 
naarmate zaken concreter werden, er terugtrekkende bewegingen werden gemaakt. De 
RvT hoopt dat er in 2011 dusdanige condities kunnen worden geschapen dat fusie 
doorgang kan vinden. 

VOOR WAARMERKINGS-
DOELEINDEN 

Assist Regisleraccounlaats-^ 

datum: ' A ^ , , p a r a a f 



In dit bericht hoort, zoals de statuten dit voorschrijven, een verslag over de wijze waarop met 
de "Code Cultural Governance" is omgegaan. Hier valt het volgende over mede te delen. 

© 

Om de fusie te kunnen vormgeven is op instigatie van de gemeente Haarlem een zogeheten 
Voorzittersoverleg opgestart tussen de drie te fuseren partijen, dat het voortouw zou nemen in 
de fusiebesprekingen. De RvT van het MZK heeft ingestemd met deze weg. Ter wille van de 
goede zaak heeft voorzitter Dick Winnubst daarmee een in feite bestuurlijke taak op zich 
genomen, die strijdig is met het toezichthouderschap. Tijdens het fusieproces bleek dat het 
Voorzittersoverleg zich steeds meer manifesteerde als een soort hoofdbestuur waarbij de 
directies aan een lijntje liepen. Omdat uitvoerende bevoegdheden inzake het fusieproces niét 
meer en meer in de richting van de directies werden geleid, bleek in december het fusieproces 
te stokken. Wil in het komende jaar de fusie zijn beslag kunnen krijgen dan zullen 
bestuurlijke verhoudingen volgens de Code moeten worden hersteld en ingericht. 

C 

Ondergetekende zal de RvT op de eerstkomende vergadering voorstellen de jaarstukken goed 
te keuren en kwijting te verlenen aan de directeur ter zake van het door deze gevoerde bestuur 
over het boekjaar. 

Haarlem, 9 maart 2011 
Dick Winnubst, voorzitter 

VOOR WAARMERKINGS-
DOELEINDEN 
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EfflgBZ 
MUZIEKCENTRUM 
ZUID-KENNEMERLAND 

Muziekcentrum Zuid-Kennemerland (MZK) biedt muziek-, muziektheater- en 
danslessen voor inwoners van Haarlem en omgeving, verzorgt een vooropleiding 
voor diegenen die een beroepsopleiding op deze terreinen ambiëren, stimuleert en 
ondersteunt muziekeducatie in het reguliere primair- en voortgezet onderwijs en 
faciliteert het lokale amateur muziekleven. 

© 

© 

1. Inleiding 

Voor u ligt naar verwachting het laatste jaarverslag van het MZK. Achter de schermen wordt namelijk 
volop gewerkt aan de fusie tussen H'art, MZK en Volksuniversiteit. 

De raden van toezicht, bestuur en directies van de drie organisaties hebben in november 2010 een 
'voorgenomen besluit tot fusie' vastgesteld. Dit is inmiddels ter advisering voorgelegd aan de 
medezeggenschap. Het doel van de fusie wordt in het voorgenomen besluit als volgt omschreven:'... 
te komen tot één krachtige vraag- en marktgerichte organisatie voor kunst-, cultuureducatie en de 
culturele vrijetijdsmarkt voor Haarlem en omgeving, in één nieuw aansprekend gebouw. De 
meerwaarde hiervan vertaalt zich intern, door versterking van de bedrijfsvoering, doch vooral extern...' 

Met de fusie ontstaat hét nieuwe educatieve centrum, ontmoetingsplaats en servicepunt op 
het gebied van cultuur, kunst en kennis voor Haarlem en omgeving. Inspirerend, 
professioneel, dienstverlenend, goed toegankelijk. Het organiseert lang- en kortlopende 
cursussen op het gebied van muziek, kunsten, talen, maatschappij en lifestyle. Het biedt een 
gevarieerd, kwalitatief hoogwaardig aanbod voor jong en oud. Er zijn manifestaties, projecten, 
tentoonstellingen, oefenruimtes, werkplaatsen en excursies. Het centrum fungeert als hét 
steunpunt voor cultuur- en kunsteducatie in het onderwijs, met een aansprekend aanbod en 
advies op maat en faciliteert de vele amateurverenigingen en professionele (culturele) 
instellingen. Het is een netwerkorganisatie, die actief samenwerkt met heel uiteenlopende 
partijen, zoals dé gemeenten, scholen, culturele organisaties, welzijnsinstellingen en 
bedhjven, hen ondersteunt en openstaat voor initiatieven van buiten af. 

Uit: verkort bedrijfsplan van de fusieorganisatie. 

Het spreekt voor zich dat de voorbereidingen voor de fusie in het afgelopen jaar grote inzet hebben 
gevraagd, van de directeur MZK die tevens projectleider fusie is, maar ook van diverse andere 
medewerkers. Ondertussen ging het reguliere werk van het MZK natuurlijk gewoon door. Het centrum 
heeft een goed jaar gedraaid, dat kon worden afgesloten met een bescheiden positief 
exploitatieresultaat. Door de fusie moesten vanzelfsprekend werkzaamheden blijven liggen, maar er 
zijn tevens belangrijke nieuwe ontwikkelingen in gang gezet. De belangrijkste zijn het omvangrijke, 
innovatieve project Muziek Lab voor het primair onderwijs, en de facelift van de leskamers in het sterk 
verouderde gebouw. Dit laatste is noodzakelijk omdat de verhuizing naar een nieuw gebouw helaas 
nog enkele jaren op zich laat wachten. 

2. Producten en diensten 

De producten en diensten, die het MZK levert, vallen binnen de volgende productgroepen: 
o Jaarcursussen: muziek-, muziektheater-, dans- en zanglessen (individueel, duo of groeps 
o Samenspel en -zang: pop- en jazzbands, orkesten en koren, 
o Korte cursussen: voorbereidend en verrijkend kort muziekonderwijs, probeer een instrumefi; 

knipkaarten. 
o Activiteiten binnen het reguliere onderwijs: vakleerkrachten, projecten, workshops, 
o Evenementen: voorspeelavonden, optredens leerlingen/docenten, projecten, festivals, 
o Amateurkunst: faciliteren van en verhuur aan het amateur muziekleven. 
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Cursistenaantal 2009-2011 

2009-2010 2010-2011 
(hele cursusjaar) (tot 31 december) 

Jaarcursus / 
samenspel 1.780 1.667 

Kortlopend aanbod 

Totaal cursussen 

936 455 

2.716 2.122 

Wachtlijst jaarcursus 185 106 

Regulier onderwijs 4.399 5.213 

Peildatum Augustus 2010 31 december 2010 

In het cursusjaar 2009-2010 was er een bescheiden groei van het leerlingenaantal en volgden 
uiteindelijk 1.780 mensen één van de vele jaarcursussen muziek en muziektheater. Ultimo 2010 staat 
de teller op 1.667. In de loop van het cursusjaar worden nog nieuwe leerlingen bijgeplaatst, maar het 
is met deze cijfers niet waarschijnlijk dat in 2010-2011 het aantal cursisten van vorig seizoen geheel 
wordt geëvenaard. Het kortlopend aanbod (korte cursussen, probeer een instrument, knipkaarten) 
daarentegen laat een sterke groei zien. In het totale seizoen 2009-2010, met drie semesters, waren er 
ruim 900 cursisten. Ultimo 2010 zijn dat er al ruim 450, met nog twee semesters te gaan. Ook de 
muziekeducatie die het MZK verzorgt binnen het reguliere onderwijs, en vooral het primair onderwijs, 
groeit stevig. 

Cursisten naar leeftijd 

De jeugd vormt verreweg de belangrijkste doelgroep, onder het motto jong geleerd, oud gedaan. Maar 
liefst 77% van de cursisten is jonger dan 20 jaar. Ten opzichte van vorig seizoen is dit aandeel zelfs 
nog iets toegenomen (3%). De sterke focus op jeugd wordt nog versterkt door de vele MZK-
activiteiten binnen het reguliere onderwijs. 

Leeftijd Unieke leerlingen 0/ 
2010-2011 /0 

0-9 531 27,1 

10-19 

20-49 

>50 

974 49,8 

284 14,5 

168 8,6 

*1.957 100,0 

' Het verschil (2.122 versus 1.957) wordt veroorzaakt doordat leerlingen meerdere cursussen kunnen volgen. 

VOOR WAARMERKINGS-
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Herkomst cursisten 

Verreweg de meeste cursisten zijn afkomstig uit Haarlem. Maar het MZK heeft ook een belangrijke 
regionale functie voor de omringende gemeenten. Interessant is dat het aantal leerlingen uit 
Heemstede dit cursusjaar met meer dan 80 is toegenomen, een groei van 40%. De redenen hiervoor 
zijn niet bekend. 
Leerlingen uit niet-subsidiërende gemeenten betalen overigens een opslag op het reguliere tarief. 

Plaats Unieke leerlingen % 

Haarlem 1.443 73,7 

Heemstede 289 14,8 

Bloemendaal 87 4,5 

Overige gemeenten 138 7,0 

1.957 100,0 

Jaarcursussen 

Leerlingen kunnen bij het MZK individuele, duo of groepsles volgen op een groot aantal instrumenten 
en in diverse genres zang. Enthousiaste, gediplomeerde docenten leren en helpen hun zich te 
bekwamen. Instrumenten als gitaar en slagwerk zijn altijd populair. Daarnaast zien we momenteel een 
sterke groei van de belangstelling voor bijvoorbeeld saxofoon, terwijl het animo voor keyboards en 
dwarsfluit terugloopt. Datzelfde geldt voor de jaarcursus muziektheater. Musical was een aantal jaren 
zeer populair, maar lijkt nu over het hoogtepunt heen. 

Specificatie jaarcursus 2009-2010 
—(hele cursusjaar) 

2010-2011 
(tot 31 december) 

Groepsles 266 236 

Duoles 727 667 

Individuele les 379 367 

Individueel 2-wekelijks 65 67 

Muziektheater 90 79 

Samenspel 253 251 

1.780 1.667 

VOOR WAARMERKINGS-
DOELEINDEN 

Assist Regisleraccounkmls 

datum: ^ ^ p a r a ^ 

Het MZK wil cursisten niet alleen leren een instrument te bespelen of hun stem te gebruiken maar 
ook, vanaf het begin, leren samenspelen en podiumervaring laten opdoen. Dat gebeurt onder andere 
in de uiteenlopende popbands, ensembles, orkesten en koren. 
Samenspel is een van dé onderscheidende kenmerken van het MZK. Daarom wordt het komende 
jaren over de gehele linie verder versterkt. Als belangrijke stap daartoe zijn de muzieksecties 
afgelopen jaar opnieuw ingedeeld. Er bestaan nu heterogene secties (strijkers, houtblazers e.d.), 
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waardoor de mogelijkheden voor samenspelen sterk worden vergroot. Dit komt direct al tot uiting in de 
voorspeelavonden die dit seizoen zijn georganiseerd. Een tweede belangrijk initiatief is het uitbouwen, 
in kwalitatief en kwantitatief opzicht, van het Meteorenorkest, een leerorkest voor klassieke 
instrumenten. 

Enkele samenspelinitiatieven en hun optredens: 
• Rockstar, het succesvolle MZK-popprogramma met diverse bands die regelmatig in het Patronaat 

café staan, met een afsluitend optreden in de grote zaal. 
• Het jeugd strijkersensemble en het Clarinet Choir die beide meededen aan de klassieke MZK 

manifestatie in de Oosterkerk. 
• Bigband Gabanza en jongeren bigband New Harlem de Luxe die beide onder andere op Harlem 

Jazz stonden. 
• De Musicalschool, die jaarlijks een spetterend optreden verzorgt in de schouwburg en meedoet 

aan een uitwisselingsproject met zusterstad Osnabruck. 
• De Kennemer Accordeongroep en de Salsaband, enkele van de MZK groepen die op het 

Haarlemmerhoutfestival stonden. 

Evenementen 

Mede met het oog op samenspel organiseert het MZK tal van evenementen. Elke leerling heeft per 
jaar ongeveer twee voorspeelavonden, de meeste ensembles, orkesten en koren treden minimaal 
twee maal per jaar op. Naast de organisatie van eigen evenementen participeert het MZK regelmatig 
in evenementen van derden. 
Het uiteindelijke publieksbereik van het MZK is door de vele optredens vele malen groter dan 
leerlingen alleen. Ook hun familie, vrienden en andere geïnteresseerden genieten zo mee. Het 
onderstaande overzicht geeft een indicatie. Dit is exclusief de deelname aan evenementen van 
derden zoals Haarlem Jazz. 

Evenementen 2010 * bezoekersaantal 

Voorspeelavonden 

Optredens en manifestaties 

1.300 

6.500 

600 

Open dagen 2.300 

* Excl. deelname aan evenementen 
van derden 10.700 

VÜOR WAARMERKINGS-
DOELEINDEN 

Assisl RegtsleraccountamS j 
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Kortlopend aanbod 

De korte cursussen zitten in de lift. In het eerste trimester van dit seizoen volgden 374 mensen een 
korte cursus, terwijl het gemiddelde vorig seizoen op zo'n 200 cursisten per trimester lag. Ook als 
rekening wordt gehouden met het feit dat de najaarscursussen traditioneel vrij goed lopen, is sprake 
van een duidelijke groei. Ook Probeer een instrument (en proeflessen) wint aan populariteit. In het 
eerste trimester is er 60% meer verkocht dan het hele vorige seizoen. De knipkaarten (voor losse 
lessen) lopen daarentegen niet goed. Hierbij speelt in elk geval de ongunstige prijsstelling een rol, 
waar overigens bewust voor is gekozen. 
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Kortlopend aanbod 2009-2010 
(3 semesters) 

2010-2011 
(1 semester) 

Korte cursussen 625 374 

Probeer een instrument / losse proefles 32 52 

Knipkaart 124 29 

781 455 

De groei van korte cursussen en Probeer een instrument is belangrijk voor het MZK. Deze genereren 
inkomsten en stimuleren bovendien de instroom in de jaarcursussen. Ze passen ook bij deze tijd 
waarin mensen minder snel direct meteen langdurige cursus beginnen. Korte cursussen vergen 
echter ook relatief veel (administratief) werk. Het MZK blijkt daar nog onvoldoende op ingericht. Het 
stroomlijnen van de organisatorische en administratieve procedures is daarmee een prioriteit voor het 
komende jaar en een voorwaarde om de korte cursussen verder te kunnen uitbouwen. 

Enkele van de meest succesvolle korte cursussen zijn: 
• Muziek op schoot: muziekles spelenderwijs voor zeer jonge kinderen. 
• Jongeren popkoor: een nieuwe korte cursus samenzang, die direct al veel cursisten trekt. 
• Beginnerscursus gitaar: na deze oriëntatiecursus volgen deelnemers een vervolgcursus of 

stromen door naar de jaarcursus. 

Het reguliere onderwijs 

Het MZK verzorgt sinds een aantal jaren de reguliere muzieklessen op alle tien Heemsteedse scholen 
voor primair onderwijs en op een aantal Haarlemse basisscholen, dit laatste in het kader van de 
zogenaamde combinatieregeling. Naast deze structurele lessen realiseert het MZK van oudsher 
uiteenlopende losse activiteiten en projecten, zoals workshops, voor het primair- en voortgezet 
onderwijs onder andere in het kader van het Kunstmenu en CKV. 

Regulier ojiderwijs 

Muziekles po Haarlem 

Muziekles bo Heemstede 

Projecten po 

Projecten vo 

(..) = aantal scholen 

(7)1.489 (10)1.594 

(10)2.523 (10) ca 2.500 VOOR WAARMERKINGS^ 
DOELEINDEN 

(6) 264 

(3)123 

(12)969 

(4) 150 
Assist Regis(eraccountc/n(s ) 
datum: OtfL/ paraèt/-

(26) 4.399 (36) 5.213 

Assist Regis(eraccountc/n(s ) 
datum: OtfL/ paraèt/-

Het is van groot belang om goede, aansprekende muziekeducatie binnen het onderwijs te bevorderen 
en zo het enthousiasme voor muziek bij zoveel mogelijk kinderen te stimuleren. Daarbij kan het best 
worden begonnen in het primair onderwijs. Met dit doel is afgelopen jaar het Muziek Lab opgezet, een 
innovatief project dat structurele aandacht voor muziekeducatie binnen het Haarlemse primair 
onderwijs (en de naschoolse opvang) wil bewerkstelligen. Tegelijkertijd worden als vervolg korte 
cursussen ontwikkeld waar geïnteresseerde leerlingen mee door kunnen, waarna zij desgewenst 
doorstromen naar jaarcursussen van het MZK. Alle Haarlemse scholen kunnen in principe meedoen 
aan het project, maar er is nadrukkelijk aandacht voor de zogenaamde achterstandswijken, waarin 
kinderen van huis uit muziekeducatie nog minder vaak als vanzelfsprekend meekrijgen. Daarnaast 
lopen er experimenten met aanbieders van naschoolse activiteiten. 

9 
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Dit driejarige project is dankzij financiële steun van het Cultuur Participatie Fonds en de gemeente 
Haarlem (combinatieregeling) in september jongstleden gestart. Daarbij wordt nauw samengewerkt 
met onder andere Conservatorium InHolland en School in de Wijk. De eerste resultaten zijn zeer 
bemoedigend. Het aantal scholen en leerlingen dat wordt bediend (inclusief naschoolse opvang) is 
toegenomen, met respectievelijk 
38% en 19%. 
Voor het voorgezet onderwijs heeft het MZK met ingang van seizoen 2010-2011 samen met 
fusiepartner H'art de organisatie van het Haarlems Interscholair Tournooi overgenomen, een wedstrijd 
op het gebied van diverse kunstdisciplines met veel aandacht voor muziek. Hiermee wordt de 
steunfunctie voor het voortgezet onderwijs, waar het MZK tot nog toe nauwelijks een rol speelde, 
sterk verstevigd. Dit project is niet opgenomen in bovenvermelde cijfers, voor verslaglegging wordt 
verwezen naar het jaarverslag van H'art. 

Amateurkunst 

Het MZK ondersteunt het lokale amateur muziekleven, onder meer door het beschikbaar stellen van 
faciliteiten aan tal van gezelschappen, zoals ruimten, instrumenten ofeen dirigent. Twee van de 
belangrijkste organisaties, waar structurele samenwerking mee bestaat, zijn het Kennemer Jeugd 
Orkest en het Haarlems Symfonisch Blaasorkest. 
De rol die het MZK op dit gebied vervuld, kan potentieel verder worden versterkt. Tot na de fusie 
bestaan hiertoe, door gebrek aan menskracht en faciliteiten, echter weinig mogelijkheden. 

3. Communicatie 

Voor communicatie bestond net als voorgaande jaren ook in 2010 nauwelijks formatie en budget. De 
freelance communicatiemedewerker is in april 2010 opgevolgd door een medewerker met een tijdelijk 
dienstverband. Zij heeft het sobere, maar gedegen communicatiebeleid dat was ingezet, voortgezet 
en uitgebouwd. De jaarbrochure heeft zijn herintreden gedaan in de vorm van een slim gevouwen 
folder. Er is gewerkt aan een grotere zichtbaarheid van MZK in de media en op verschillende plekken 
in de stad door middel van advertenties, free publicity en verspreiding van folders, flyers en posters. 
Tevens is er naast de jaarlijkse open dag in april, een succesvolle extra open dag georganiseerd in 
september Voor de voorspeelavonden van MZK-leerlingen, in huis en op podia in de stad zoals 
Patronaat, is een posterlijn ontwikkeld. Op het gebied van digitale middelen zijn op de website 
doorlopend minimale verbeteringen en updates uitgevoerd. Daarnaast is er een voorzichtig begin 
gemaakt met informatieverstrekking aan cursisten via email. De interne communicatie met 
betrokkenen bij het MZK is verbeterd, via de nieuwsbrief Opmaat die nu maandelijks verschijnt. 

4. Personeel en organisatie 

Personeelsformatie VOOR WAARMERKINGS-
DOELEINDEN 

Assist Regisleraccounlants ) 
datum: Q ^ ^ p a r a a f Fte vast Fte tijdelijk Totaal mdw in dienst 

VOOR WAARMERKINGS-
DOELEINDEN 

Assist Regisleraccounlants ) 
datum: Q ^ ^ p a r a a f 

Per 31 dec 2009 29,60 2,33 31,93 78 

VOOR WAARMERKINGS-
DOELEINDEN 

Assist Regisleraccounlants ) 
datum: Q ^ ^ p a r a a f 

Per 31 dec 2009 29,60 2,33 31,93 78 

Per 31 dec 2010 27,36 5,07 32,70 78 

De personeelsformatie is in 2010 licht uitgebreid, het aantal medewerkers in vaste dienst is echter 
gedaald. De vaste formatie voor onderwijzend personeel nam af met bijna 1,5 fte. De formatie voor 
de ondersteunende staf is daarentegen gegroeid met circa 2 fte aan tijdelijke medewerkers. Dit 
reflecteert een aantal belangrijke beleidsuitgangspunten, die afgelopen jaar zijn ingezet: 

10 
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Flexibilisering van arbeid en terugdringen van openstaande uren 
Het MZK zet meer tijdelijke krachten en freelancers in in de lespraktijken. Zo kan meer flexibel 
worden ingespeeld op ontwikkelingen, zoals de aard en omvang van de vraag. Dit beleid wordt de 
komende jaren doorgezet. Daarbij wordt (zoveel mogelijk) het natuurlijk verloop gevolgd. De 
bedrijfsvoering wordt mede hierdoor kostenefficiënter. 
De efficiëntie wordt verder versterkt door nadrukkelijk te sturen op het terugdringen van het aantal 
openstaande docenturen (lesuren die niet zijn ingevuld met leerlingen). Openstaande uren worden 
overigens gedeeltelijk veroorzaakt doordat docenten, als gevolg van de verzelfstandiging (en overstap 
naar de CAO KE), stapsgewijs meer gaan lesgeven. Openstaande uren die hiervan het gevolg zijn, 
worden tot eind 2012 vergoed door de (voormalige) deelnemers in de Gemeenschappelijke regeling 
(zie ook organisatieontwikkeling verder in het verslag). 

Formatie 
Per 31 dec 2010 Fte vast Fte tijdelijk Totaal mdw in dienst 

Onderwijzend 20,45 1,70 22,15 64 

Ondersteunend 3,97 2,03 5,99 10 

Coördinatie 

Directie 

2,21 1,34 3,55 (+ 2 docentcoord.) 3 Coördinatie 

Directie 1,00 1,00 1 

Exclusief 
freelancers 27,63 5,07 32,70 78 

Versterking van de ondersteunende staf 

De ondersteunende staf is erg klein door de forse bezuinigingen in het verleden en is ontoereikend 
voor een gezonde bedrijfsvoering. Dit geldt over vrijwel de gehele linie, voor vrijwel alle functies. 
De inhoudelijke coördinatoren doen hierdoor veel 'oneigenlijke' taken waardoor zij onvoldoende 
l ^ i m n a n »«//-irrlör» i t r tnr\-Tr\t \ i r \ / - \ r k , i 
l \ W l i i i W l l V V V > I « - I W I I l [ I M V ^ £ - W l v w v _ / i I I U 

^ r k u n „ ; ^ , ^ ^ i ; ; i , „ , . , ^ r i 
i i j t \ c w c k, innovatie en cultureel ondernemerschap, in 

afwachting van de fusie, waarmee dit probleem (deels) kan worden verholpen, is extra tijdelijke 
formatie ingezet voor cursusadministratie, financiën, directiesecretariaat en communicatie. Bij de 
receptie en conciërges hebben twee mensen stage gelopen, via het projectbureau Bureau en Werk 
van de gemeente Haarlem. Daarnaast is een projectmedewerker aangetrokken voor innovatie van 
muziekeducatie binnen het primair onderwijs (Muziek Lab). 

Ziekteverzuim 

Het ziekteverzuim was jarenlang over de hele breedte zeer laag. Afgelopen twee jaar waren er echter 
relatief veel langdurig zieken (met name niet arbeidsgerelateerd), wat het verzuimpercentage in 2010 
deed oplopen tot 4,4% (tegen 2,7% in 2009). Voor de ziektevervanging van onderwijzend personeel 
ontvangt het MZK een bijdrage van de gemeente Haarlem, die door deze ontwikkeling echter niet 
toereikend was. Voor de vervanging van niet onderwijzend personeel wordt geen vergoeding 
ontvangen. Dit stelt het MZK als eigen risicodrager voor relatief hoge kosten. Om deze reden is 
besloten om reservering te maken voor ziektevervanging en komend jaar een verzekering af te 
sluiten. 

Organisatieontwikkeling 

Organisatieontwikkeling is voortdurend een belangrijk aandachtspunt. De 
daarbij afgelopen jaar in hoge mate leidend. Belangrijke onderwerpen wa 

DOELEINDEN 
Assisl Registcraccounui!^ 

datum: '■■%l nar..u^ 
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Het MZK is januari 2009 verzelfstandigd, maar de Gemeenschappelijke Regeling MZK was nog 
niet opgeheven. Eind 2010 zijn de gemeenteraden van de voormalig participerende gemeenten 
(Haarlem, Haarlemmerliede, Bloemendaal) akkoord gegaan. Zodra de opheffing formeel een feit 
is (in 2011) zal met betreffende gemeenten worden gesproken over vergoeding van openstaande 
uren sinds 2009, zoals hierboven vermeld. 
De muzieksecties zijn, zoals voornoemd, opnieuw ingedeeld. Bedoeling is hiermee onder andere 
de aansturing en de mogelijkheden tot samenspel te verbeteren. 
Jaarlijkse functioneringsgesprekken met het onderwijzend personeel zijn ingevoerd. Met het niet 
onderwijzend personeel bestonden deze reeds. 
Met de ondernemingsraad wordt gewerkt aan een instellingsregeling die het onder andere beter 
mogelijk moet maken om bij honorering van docenten rekening te houden met de verschillen in 
arbeid die zij verrichten. Een individuele les, groepsles of ensemble betekenen immers een 
verschillende taakbelasting en ook de zogenaamde niet lesgebonden taken zijn niet voor alle 
docenten gelijk. 
De administratieve processen en het klantencontact zijn verbeterd, maar zijn nog niet optimaal. 
Het betreft een weerbarstige materie, die ook gehinderd wordt door de zeer magere bezetting. De 
fusie moet hier uitkomst gaan bieden. 

Bij- en nascholing 

In het kader van het scholingsbeleid volgden verscheidene medewerkers cursussen en trainingen: 
o De vakleerkrachten muziek hebben twee studiedagen van de Gehrelsvereniging gevolgd over (de 

vernieuwing van) muziekeducatie binnen het reguliere onderwijs. Daarnaast was er een training in 
omgang met digiboards. 

o Individuele docenten hebben verschillende vormen van bijscholing genoten zoals stemtraining of 
scholing op een specifiek instrument, 

o Ondersteunende medewerkers hebben extra instructie gekregen voor het werken met het 
automatiseringsprogramma. 

• Voor de BHV'ers was er de jaarlijkse bijscholing en het aantal BHV'ers is uitgebreid. 
Er hebben vier studie(mid)dagen voor het voltallige personeel plaatsgevonden. Daarbij kwamen (in 
workshops) uiteenlopende onderwerpen aan de orde als geluidstechniek, stemgebruik, 
gehoorbescherming, groepsles, de organisatie van de muzieksecties en de fusie. 

jT) 5. Huisvesting 

Het uitstel van de verhuizing naar een nieuw gebouw, betekent dat het MZK nog enkele jaren in de 
sterk verouderde Egelantier moet blijven. Omdat de leskamers dusdanig gedateerd zijn, is in overleg 
met de gemeente besloten ze een cosmetische opknapbeurt te geven. Hiertoe is een maatschappelijk 
project opgezet, waarin leerlingbouwvakkers een belangrijke rol spelen. Het project, dat januari 2011 
start, wordt financieel mede mogelijk gemaakt door de gemeente Haarlem en de gemeente Alkmaar 
(die ook een deel van de leerlingbouwvakkers bekostigt). 
Na deze facelift zijn de leskamers in elk geval weer toonbaar en kunnen zij nog enkele jaren dienst 
doen. Maar daarmee voldoet het pand nog steeds absoluut niet aan de standaard van deze tijd. Dit 
hindert de bedrijfsvoering zeer. Zo is bijvoorbeeld groepsles maar beperkt mogelijk en ontbreken de 
faciliteiten die vandaag de dag in een muziekcentrum mogen worden verwacht. Het MZK blijft 
reikhalzend uitzien naar een spoedige verhuizing naar een nieuw gebouw. 

Haarlem, 9 maart 2011 
Gijs van Seters, directeur-bestuurder. 
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Balans 31 december 2010 

Activa 

Vaste activa 

Boekwaarde materiële vaste activa 

Vlottende activa 

Debiteuren lesgelden 
Debiteuren algemeen 
Debiteuren voorgaande jaren 
Voorziening dub.debiteuren 

Gemeente Haarlem 
Gemeente Haarlem bijdrage bekabeling etc 
Gemeente Bloemendaal 
Gem.H'liede/Spaarnwoude 
Gemeente Haarlem/Bennebroek/Haarlemmerliede/ 
Spaarnwoude afrekening Gemeenschappelijke 

Regeling 

Overlopende posten 

Liquide middelen 

Totaal activa 

Ultimo 2010 
€ 

56.747 

954.115 

Beginbalans 2010 
€ 

VOOR WAARMERKINGS-
DOELEINDEN 

Assist Re.aisleraccountafiTs 

datum: 
^/2o// paraa 

35.238 

57.756- 13.407 
23.646 54.601 

960 3.177 
6.000- 6.000-

132.859 65.426 
15.470 

1.825 
536 

351.843 369.843 

11.115 12.028 

425.232 107.301 

657.382 
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Balans 31 december 2010 

Pass/va 

£/gen vermogen 

Voorzieningen 

Kortlopende schulden 

Crediteuren/nog te betalen kosten 

Gefactureerd lesgeld 2011 

Vooruitontvangen bedragen 

BNG lening 

Moolenyzerfonds 

Muziek Lab vooruitontvangen subs 

Reservering vakantietoeslag 

Facelift leskamers 

Personeelslasten 

Tussenrekening loonheffing/omzetbelasting/ 
sociale lasten/pensioen 

Totaal passiva 

Beginbalans 
Ultimo 2010 2010 

€ € 

53.383 47.246 

41.000 15.000 

130.910 118.244 

47.165 97.464 

61.262 63.195 

33.611 49.294 

11.841 11.841 

iies en bijdragen 299.543 

68.920 68.340 

■se nnn 

17.696 40.156 

slasting/ 153.785 146.604 

954.116 657.384 

VOOR WAARMERKINGS-
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REKENING VAN LASTEN EN BATEN 2010 

Lasten 

Omschrijving 

Salarissen personeel loondienst 
Reiskosten personeel loondienst 

Freelancers 
Vervanging 

Overige personeelskosten 

Uitgaven 
2009 

€ 
1.802.221 

26.045 
109.648 
22.714 
63.805 

Begroting 
2010 

€ 
1.862.319 

26.000 
99.840 
16.000 
56.000 

Uitgaven 
2010 

€ 
1.867.438 

26.728 
88.743 
31.258 
60.938 

2.024.433 2.060.159 2.075.105 

Huur 217.619 233.000 213.846 
Overige huisvestingskosten 28.371 27.000 62.434 

245.990 260.000 276.280 

Organisatiekosten 157.456 159.000 144.759 
Afschrijvingskosten 17.972 32.500 18.489 

Kosten raad van toezicht 4.493 5.000 4.558 
Communicatie 25.722 25.000 23.766 

Presentaties 33.290 25.000 32.423 
Innovatie/projecten 20.750 23.660 6.891 

Fusiekosten 80.654 
Onvoorziene uitgaven 40.156 30.000 29.000 

299.840 300.160 340.540 

2.570.264 2.620.319 2.691.925 

VOOR WAARMERKINGS-
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REKENING VAN LASTEN EN BATEN 2010 

Baten 

Omschrijving 

Bijdrage gemeenten: 
Haarlem 
Haarlem vervangingskosten 
Haarlem fusiekosten 
Bloemendaal 
Bloemendaal vervangingskosten 
Haarlemmerliede/Spaarnwoude 
Haarlemmerliede/Spaarnwoude 
vervangingskosten 

Opbrengst lesgelden en projecten: 
Lesgelden jaarcursus 
Korte cursussen/knipkaarten 
Onderwijs Haarlem/Heemstede 
Project Muziek Lab 
Vrijval voorziening ivm privatisering 
Overige inkomsten en baten en lasten 

Resultaat MZK 
Resultaat boekjaar 

Inkomsten Begroting Inkomsten 
2009 2010 2010 

€ € € 

1.292.480 1.296.357 1.296.357 
16.000 16.000 16.000 

62.500 
41.440 42.268 42.268 

518 713 
12.320 12.566 11.000 

152 209 

1.362.910 1.367.191 1.429.047 

870.266 880.000 914.043 
63.541 95.000 89.433 

208.137 180.000 156.101 
39.243 

40.000 
40.327 pm 70.195 

1.222.271 1.155.000 1.269.015 

2.585.181 2.522.191 2.698.062 

14.917 98.128- 6.137 

VOOR WAARMERKINGS-
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MZK: dé school voor muziek, dans en theater MZK 
MUZIEKCENTRUM 
ZUID-KENNEMERLAND 

WAADERINGSGRONDSLAGEN JAARREKENING 

Algemeen 

Voor zover niet anders vermeld zijn de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde. 

Materiële vaste activa 
Per 1 januari 2001 is overgegaan tot het activeren en afschrijven van investeringen met inachtneming 
van de daarvoor geldende richtlijnen. In het jaar van aanschaf wordt tijdsevenredig afgeschreven. 
Hierop zijn de volgende bepalingen van toepassing. 
Instrumentarium 3-10 jaar 
Inventaris 3-5 jaar 
Hardware (automatisering) 3-5 jaar 
Software (automatisering) 3 jaar 

Vorderingen op korte termijn 
De vorderingen op korte termijn worden gewaardeerd tegen nominale bedragen verminderd met een 
voorziening wegens oninbare posten. 

Resultaatbepaling 
De baten en lasten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde 
waarderingsgrondslagen. Verliezen worden in aanmerking genomen in het jaar waarin deze voorzienbaar 
zijn. Baten worden verantwoord op het moment waarop deze als gerealiseerd kunnen worden 
beschouwd. Het resultaat wordt toegevoegd aan het eigen vermogen. 

Eigen vermogen 
Binnen het eigen vermogen wordt een risicoreserve aangehouden als buffer voor tegenvallende 
toekomstige (bedrijfs)resultaten. De stichting streeft naar een niveau van de risicoreserve waarbij 
tegenvallende resultaten geen invloed kunnen hebben op de voortgang van de activiteiten van de 
stichting. 

Voorzieningen 
Voorzieningen worden gevormd voor verplichtingen en risico's die samenhangen met de 
kunsteducatieactiviteiten en waarvan de omvang niet exact is vast te stellen. 

VOOR WAARMERKINGS-
DOELEINDEN 
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MZK: dé school voor muziek, dans en theater 
MUZIEKCENTRUM 
ZUID-KENNEMERLAND 

TOELICHTING BALANSPOSTEN PER 31-12-2010 
Bedragen afgerond op hele euro's 
Activa 

Vaste activa 

Materiële vaste activa 
Investeringen automatiseringsapparatuur 
Aanschaffingen tm 2009 
Aanschaffingen 2010 

Afschrijvingen tm 2009 
Afschrijvingen 2010 

Boekwaarde per 31-12-2010 

Investeringen muziekinstrumenten 
Aanschaffingen tm 2009 
Aanschaffingen 2010 

Afschrijvingen tm 2009 
Afschrijvingen 2010 

Boekwaarde per 31-12-2010 

Investeringen inventarissen 
Aanschaffingen tm 2009 
Aanschaffingen 2010 

Afschrijvingen tm 2009 
Afschrijvingen 2010 

Boekwaarde per 31-12-2010 

7.219 
3.879 

11.098 
4.021 
2.622 

6.643 

33.776 
34.367 

68.143 
9.847 

11.115 
20.962 

12.215 
1.751 

13.966 
4.104 
4.752 

8.856 

4.455 

47.181 

5.110 

Transporteren 56.746 

VOOR WAARMERKINGS-
DOELEINDEN 

Assist Registeraccountants 
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MZK: dé school voor muziek, dans en theater MZK 
MUZIEKCENTRUM 
ZUID-KENNEMERLAND 

TOELICHTING BALANSPOSTEN PER 31-12-2010 
Bedragen afgerond op hele euro's 
Activa 

Transport 56.746 

Vlottende activa 

Diverse debiteuren 
Gemeente Haarlem FPU 12.365 
Debiteuren basisonderwijs 2010-2011 10.751 
Debiteuren algemeen overig 3.280 
Debiteuren lesgelden 2010-2011 60.505-
Debiteuren voorgaande boekjaren 960 
Voorziening dubieuze debiteuren 6.000-

39.149-

Gemeente Haarlem restant subsidie 2008 49.426 
Gemeente Haarlem vervangingskosten 16.000 
Gemeente Haarlem restant subsidie 2010 67.434 
Gemeente Haarlem bijdrage bekabeling etc 15.470 
Afrekening Gemeenschappelijke regeling (alle gemeenten) 351.843 

500.173 
Overlopende posten 
Rente 4e kwartaal 2010 ING/BNG/ABN-AMRO 9.149 
Fietsenplan 1.966 

11.115 

Liquide middelen 
Kas 715 
ABN-AMRO 996 
ABN-AMRO spaarrekening 99.000 
BNG 2.013 
ING 157.549 
ING rentemeerrekening 164.958 

425.231 

Totaal activa = 954.115 

VOOR WAARMERKINGS-

954.115 

DOELEEMDEN 
Assist Regisleraccounla/iTs ) 
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MZK: dé school voor muziek, dans en theater MZK 
MUZIEKCENTRUM 
ZUID-KENNEMERLAND 

TOELICHTING BALANSPOSTEN PER 31-12-2010 
Bedragen afgerond op hele euro's 
Passiva 

Eigen vermogen 
Balans 31-12-2009 
Toevoeging resultaat 
Balans per 31-12-2010 

Voorzieningen 
Voorziening instrumentenfonds 
Voorziening ziekterisico's 

47.246 
6.137 

12.000 
29.000 

53.383 

41.000 

17.191 
Schulden op lange termijn 
Lening o/g BNG 10 jaar 

17.191 
MZK heeft per 29-10-2002 een geldlening ontvangen van NV Bank Nederlandse Gemeenten 
ad€ 141.035. De geldlening heefteen looptijd van 10 jaar en dient op 29 oktober 2012 
geheel te zijn afgelost. Het rentepercentage bedraagt 4,7%. 
Het betreft een annuïteitenlening met een jaarlijkse rente en aflossingsbetaling ad €18.000. 
Inzake deze annuïteit wordt jaarlijks door de gemeente Haarlem een bijdrage verstrekt. 

Schulden op korte termijn 
Crediteuren 
Loonheffing 2010 
Loonheffing januari 2009 
Afdracht pensioenpremie 2010 
BTW-afdracht2010 
BNG aflossingsdeel 2011 

170.811 
80.654 
37.822 
23.301 
12.008 
16.420 

Moolenyzerfonds 
Balans per 31-12-2009 11.841 
Uitgaven 2010 -

Muziek Lab 
Bijdrage Fonds voor Cultuurparticipatie 300.000 
Bijdrage Gemeente Haarlem Combinatiefunctie 31.663 
Bijdrage scholen 7.862 
Af: bestede kosten 39.982-

341.016 

11.841 

299.543 

Transporteren 763.974 

VOOR WAARMERKINGS-
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MZK: dé school voor muziek, dans en theater MZK 
MUZIEKCENTRUM 
ZUID-KENNEMERLAND 

TOELICHTING BALANSPOSTEN PER 31-12-2010 
Bedragen afgerond op hele euro's 
Pass/Va 

Transport 

Transitorische posten 

Vooruitgefactureerd lesgeld 
Vooruitgefactureerd basisonderwijs 

Reserveringen 
Vakantietoeslag 

Personeelslasten 
Nog te betalen docenturen 2010 

763.974 

47.165 
56.361 

103.526 

68.920 

17.696 

68.920 

17.696 

Totaal passiva 954.116 

VOOR WAARMERKINGS-
DOELEINDEN 
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MZK: dé school voor muziek, dans en theater 
MUZIEKCENTRUM 
ZUID-KENNEMERLAND 

NIET UIT DE BALANS BLIJKENDE RECHTEN EN PLICHTEN 

FPU-gemeenten 
Per 31 december 2010 maken 3 personen gebruik van de FPU-regeling Gemeenten, hierbij wordt een 
aanvulling betaald op de FPU-uitkering die deze personen van het pensioenfonds ontvangen. 
Daarnaast komen per 31 december 2010 nog 6 personen in aanmerking om in de toekomst gebruik te 
kunnen gaan maken van genoemde FPU-regeling Gemeenten. 
De verplichting uit deze hoofde wordt per 31 december 2009 voor beide categorieën samen geraamd 
op € 70.000. Het uiteindelijke bedrag van de verplichting is afhankelijk van de mate waarin de mogelijke 
deelnemers gebruik gaan maken van de regeling alsmede het tijdstip waarop zij gaan instromen in de 
FPU. 

De gemeente Haarlem heeft toegezegd de kosten uit hoofde van deze regeling ook in de toekomst te 
blijven subsidiëren, waardoor genoemde lasten van het Muziekcentrum gedekt zijn. 

Huurverplichtingen 
Het Muziekcentrum heeft een huurovereenkomst van onbepaalde tijd met het Grondbedrijf van de 
gemeente Haarlem, waarbij een aantal ruimten van het pand "De Egelantier", Gasthuisvest 47 te Haarlem 
worden gehuurd. De huurprijs bedraagt circa € 129.000 per jaar. 

Het Muziekcentrum heeft een huurovereenkomst van onbepaalde tijd met de gemeente Heemstede, 
waarbij het pand "Het Hildebrandhuis", Bosboom Toussaintlaan 18 te Heemstede wordt gehuurd. De 
huurprijs bedraagt circa € 33.000 per jaar. 

Combinatieregeling Gemeente Haarlem 
In 2010 heeft het MZK van de Gemeente Haarlem € 83.963 ontvangen in verband met de zogenaamde 
combinatieregeling. Wij hebben dit bedrag gebruikt om docenten in te zetten op diverse basisscholen in 
Haarlem, zie bijlage II van de jaarrekening. 

Haarlem, 9 maart 2011. 
Gijs van Seters directeur-bestuurder 

VOOR WAARMERKINGS-
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MZK: dé school voor muziek, dans en theater MZK 
MUZIEKCENTRUM 
ZUID-KENNEMERLAND 

TOELICHTING JAARREKENING LASTEN 

Salarissen personeel loondienst 
In verband met de hoge tijdsbesteding ten behoeve van de fusie is € 25.000 van het salaris van de 
directeur verantwoord onder de post fusiekosten. Er zijn extra uren uitbetaald aan docenten in verband 
met het plaatsen van leerlingen op de wachtlijst. Er zijn een aantal docenten uitdienst gegaan. Hiervoor 
zijn docenten met een lager tarief voor in de plaats gekomen. Ook zijn deze uren ingevuld door docenten 
met openstaande uren. 

Ziektevervanging 
In 2010 heeft het MZK te maken gehad met veel langdurig zieken. € 31.258 betreft alleen de kosten van 
ziektevervanging docenten en niet voor het niet-onderwijzend personeel. 

Overige personeelskosten 
De arbokosten zijn € 6.000 hoger dan begroot i.v.m. beleid gehoorbescherming (aanschaf 
geluidsschermen en een reservering voor oordoppen). 
Er is€ 15.000 minder uitgegeven aan scholing dan begroot. 
Er is een bedrag van € 17.696 gereserveerd voor nog te betalen docenturen over 2010. 

Huisvestingskosten 
De huur over 2010 is € 20.000 lager dan begroot. Dit komt omdat de jaarlijkse huurverhoging lager was 
dan verwacht. De huur van 1 locatie is per 1 juli beëindigd i.v.m. het stoppen van een cursus. Een van de 
dependances heeft zijn huur verlaagd. Hier was nog geen rekening meegehouden in de begroting. 
De post onderhoud gebouwen is overschreden met € 35.000. Dit komt omdat de leskamers worden 
opgeknapt. 

Afschrijvingskosten 
De afschrijvingskosten zijn lager dan begroot. Dit komt omdat investeringen aan het einde van 2010 
hebben plaatsgevonden. 

Presentaties 
De overschrijding van de kosten van presentaties € 7.400 is ontstaan door hogere kosten schouwburg 
musicalpresentatie. En extra optreden New Harlem de Luxe in het Patronaat. Hier tegenover staan ook 
extra inkomsten. 

Innovatie 
Het budget voor innovatie is in 2010 niet volledig uitgegeven. 

Fusiekosten 
Er is € 80.000 uitgegeven aan fusiekosten. Hier tegen over staat een bijdrage van € 62.500 van de 
Gemeente Haarlem. 

Onvoorziene uitgave 
€ 29.000 betreft een reservering voor ziekterisico's. Voor het 2e jaar hebben wij te maken met een 
aantal medewerkers die langdurig ziek zijn. Gezien deze ontwikkeling dient een voorziening 
opgenomen te worden (€ 2.417 per maand) en een ziekengeldverzekering worden afgesloten . Hier 
is in de begroting 2011 geen rekening gehouden 
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MZK: dé school voor muziek, dans en theater MZK 
MUZIEKCENTRUM 
ZUID-KENNEMERLAND 

TOELICHTING JAARREKENING BATEN 

Jaarcursussen 
De ontvangen lesgelden voor de jaarcursussen zijn hoger dan begroot omdat er leerlingen die op de 
wachtlijst stonden extra zijn geplaatst. Hier tegenover staan hogere docentkosten. 

Korte cursussen 
In 2009 was de verkoop van de korte cursussen teruggelopen (in verband met opheffen van de Stichting 
MZK- Exclusief die voorheen de verkoop van de korte cursussen verzorgde). In 2010 zijn de inkomsten 
weer op het oude niveau. 

Overige inkomsten € 70.000 
Opbrengst rente 
SFKV bijdrage 2009 
Aanpassing automatiseringskosten 2009 
Belastingdienst ZVW2009 
WGA verzekering restitutie 
Bijdrage Gemeente Haarlem,draadloos internet 
Afboeking oude debiteuren 
Diverse oude posten 2009 
Verkoop en verhuur instrumenten 
Opbrengst voorstellingen 
Opbrengst zaalhuur 
Afboeking post automatisering/klantcontact€ 6.000 
Vrijval voorziening inventaris 

€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 

8.000 
6.000 
8.500 
4.500 
4.500 
2.500 

€-3.000 
€-2.000 
€11.000 
€18.000 
€ 3.000 

€ 3.000 
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MZK: dé school voor muziek, dans en theater MUZIEKCENTRUM 
ZUID-KENNEMERLAND 

BIJLAGE I 

Verdeling van de bijdrage per gemeente 2010 

2009 2010 
Gemeente Haarlem 
Bijdrage boekjaar 
Vervangingsbijdrage 
Fusiebijdrage 

Gemeente Bloemendaal 
Bijdrage boekjaar 
Vervangingsbijdrage 

Gemeente Haarlemmerliede/Spaarnwoude 
Bijdrage boekjaar 
Vervangingsbijdrage 

TOTAAL 

1.292.480 
16.000 

1.296.357 
16.000 
62.500 

1.308.480 1.374.857 

41.440 
518 

42.268 
713 

41.958 42.981 

12.320 
152 

11.000 
209 

12.472 11.209 

1.362.910 1.429.047 
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MZK: dé school voor muziek, dans en theater MZK 
MUZIEKCENTRUM 
ZUID-KENNEMERLAND 

BIJLAGE II 

Onderwijs Haarlem 2010 

Deelnemende scholen Combinatiefunctie 
januari toten met juli 2010 
Basisschool De Ark 
Willem van Oranjeschool 
Bavinckschool 
Dreefschool 
Koningin Emmaschool 
Molenwiek Montessorischool 
Veronikaschool 
Coördinatie 

Aantal uren 
les p.week 

6,50 
2,50 
6,50 
2,50 
5,50 
5,25 
3,00 
8,03 

Aantal weken 
22 

x aantal uren 

143 
55 
143 
55 
121 
116 
66 
177 

Deelnemende scholen Combinatiefunctie 
augustus tot en met december 2010 
Basisschool De Ark 
Willem van Oranjeschool 
Bavinckschool 
Dreefschool 
Koningin Emmaschool 
Molenwiek Montessorischool 
Veronicaschool 
Coördinatie 
T.b.v. Muzieklab 

39,78 875 

Aantal weken 
Aantal uren 16 
les p.week x aantal uren 

6,50 104 
2,50 40 
6,50 104 
2,50 40 
5,50 88 
5,25 84 
4,00 64 
6,34 133 

41,09 657 

Totaal 2010 

1,49 fte x 1029,6 uur 

1.533 

1.534 

Ontvangen bijdrage Combinatiefunctie 2010 Gemeente Haarlem 
Bijdrage 22-01-2010 
Bijdrage 05-02-2010 
Bijdrage 22-04-2010 
Bijdrage 09-09-2010 t.b.v. Muzieklab 

9.000 
21.650 
21.650 
31.663 
83.963 
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ÜSIIS: 
MUZIEKCENTRUM 
ZUID-KENNEMERLAND 

Accountantsverklaring 
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Assist Registeraccountants B.V. 
R. Logtenberg RA 
Polkastraat 39 
7323 KZ Apeldoorn 
Telefoon 06 53647326 
Email: roblogtenbergassist@upcmail.nl 

Aan het bestuur en de Raad van Toezicht van 
Stichting Muziekcentrum Zuid-Kennemerland 
Gasthuisvest 47 
2011 EV HAARLEM 

CONTROLEVERKLARING 
van de onafhankelijke accountant 

Opdracht 

Wij hebben de in dit verslag opgenomen jaarrekening 2010 van Stichting Muziekcentrum 
Zuid-Kennemerland te Haarlem gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 
31 december 2010 en de rekening van lasten en baten over 2010 met de toelichting, waarin 
zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële 
verslaggeving 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 resultaat 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 (bijv. RJ 640 Organisaties zonder 
winststreven). Hei bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne 
beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening 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 materieel belang bevat. 

KvK Oost Nederland 08086450 
BTW-nummer NL 808630672B01 

ING Bank 663064503 
ING Postbank 8483999 

Assist Registeraccountants zijn actief op het gebied van accountantscontroie en managementadvies 

mailto:roblogtenbergassist@upcmail.nl


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 toegepaste oordeelsvorming, 
met inbegrip van het inschatten van de risico's dat de jaarrekening een afwijking van 
materieel 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 controlewerkzaamheden 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 bestuur van de stichting gemaakte schattingen, alsmede een • — 
evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening. ÏJÏ 

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt 
is om een onderbouwing voor ons oordeel te bieden. 

Oordeel 

Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de 
samenstelling van het vermogen van Stichting Muziekcentrum Zuid-Kennemerland per 
31 december 2010 en van het resultaat over 2010 in overeenstemming met de in 
Nederland geldende van toepassing zijnde grondslagen voor de financiële verslaggeving 
(bijv. RJ 640 Organisaties zonder winststreven). 

Apeldoorn, 9 maart 20 

Assist Registeraccounta 

W 

R. Logtenberg 
Registeraccountant 

Ref: 50935-11.013 
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