
Jaarstukken



Bestuursverslag – 2020
Voor u ligt het jaarverslag 2020 van het ABC Architectuurcentrum Haarlem. Een jaar dat geheel in het
teken stond van de corona-pandemie en alle gevolgen die dat had voor onze samenleving. Voor
Stichting ABC was de impact, net als voor alle andere culturele instellingen, enorm groot. We moesten
dicht, konden even open maar moesten vervolgens toch weer sluiten. Gelukkig hebben we sinds begin
juni, met in achtneming alle protocollen, de deuren weer kunnen openzetten en mogen we weer
publiek ontvangen. Want dat is natuurlijk hetgeen het meeste  gemist is in het afgelopen jaar: het
publiek. Het was akelig stil in de expositiezalen, bij de Lego-workshoptafel of in de lezingenzaal. En een
centrum als het onze met alle tentoonstellingen die niet gezien kunnen worden, is als een boek dat
niet opengeslagen mag worden. Dat klopt niet, het wringt…

Programma
En dat terwijl het jaar 2020 zo fantastisch  begon met de serie lezingen in de Philharmonie met
toparchitecten als Ben Berkel, Francine Houben (2019) en als afsluiter Winy Maas in januari 2020. Dat
allemaal ter gelegenheid van ons 30 jarig bestaan. Er heerste ook, om het populair te zeggen, een heel
positieve ‘vibe’, rond het ABC in de eerste maanden 2020 met onder meer boeiende exposities. Denk
in dat verband aan de tentoonstelling ‘Vitaal Wonen’ over ouderhuisvesting die gelijktijdig
geprogrammeerd was met ‘Graffiti. Cultureel erfgoed van de stedelijke omgeving’ en die een heel
ander publiek aantrok. Op het programma stonden nog meer van vergelijkbare ‘cross-overs’ maar de
pandemie gooide vanaf maart roet in het eten. Zo was de bijzondere expositie ‘Gebouwde Trots’ met
het werk van onze sponseren en speciale relaties net opgebouwd maar nog niet open… Er is toen
gekozen om alle lopende exposities sowieso te verlengen. Daarmee stelden we het publiek in het
vooruitzicht om - dan een heropening – de exposities alsnog te kunnen zien. Daarbij schoven we
geprogrammeerde tentoonstellingen zo mogelijk door.  Tegelijkertijd is op creatieve wijze gekeken hoe
de activiteiten op een ander wijze te ontsluiten. Dit heeft geresulteerd in het activeren van het ABC-
YouTube-kanaal. Hierop zijn bijvoorbeeld de registraties gezet van de eerder genoemde lezingen maar
ook filmpjes en livestreams van en over de exposities. Voor de Dag van de Architectuur is zelfs een
geheel corona-proof en innovatief programma gemaakt waarbij QR-codes ter plaatse op zo’n 25
locaties verwezen naar filmpjes waarin architecten, opdrachtgevers etc . toelichtingen gaven. Dit idee
heeft in het land navolging gekregen bij andere lokale architectuurcentra.

Wat - ondanks alles - op het lijstje bijzonder geslaagde activiteiten 2020 niet mag ontbreken is de
expositie  Ecofield met een  studie van Joyce Verstijnen, de tentoonstelling over Hoogbouw in Haarlem
en de presentatie met prijsvraagontwerpen over Haarlem Schalkwijk in het kader van Panorama
Lokaal. Op creatieve wijze hebben deze exposities toch enig publiek gekregen door het inzetten van
onder meer webinars in zoom en teams en door filmpjes te maken met interviews op ons eerder al
genoemde YouTube-kanaal.

Aantallen
Met deze kennis is het dus niet verbazingwekkend dat de opgaande lijn van bezoekersaantallen in de
afgelopen jaren door de corona-pandemie tot stilstand is gekomen. Waren er in 2019 nog zo’n 13.000
bezoekers en deelnemers aan onze activiteiten, in 2020 is dat slechts iets meer dan 5.000. Hierbij zijn
niet de kijkers/viewers meegerekend van diverse ABC-YouTubefilmpjes, zoom- en teams-gesprekken
en -presentaties.
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Organisatie en bestuur
Dat de pandemie grote gevolgen heeft voor (culturele) organisaties als het ABC heeft niet
alleen te maken met dat er geen bezoekers meer kwamen. Grote invloed van de lock-downs
werd en wordt ook gevoeld door de medewerkers en in het bijzonder het grote aantal
vrijwilligers. Met name voor deze laatste groep waarvan velen een leeftijd hebben van 65+ had
en heeft de gedwongen sluiting maar ook het advies om niet samen te komen een enorme
impact. Voor vele vrijwilligers is het verrichten van vrijwilligerswerk van groot belang voor het
onderhouden van sociale contacten, voor structuur maar bijvoorbeeld ook zingeving. Door de
twee ingestelde lock-downs kwam het leven van sommigen van hen stil te staan. Wat de
blijvende gevolgen hiervan zijn voor henzelf maar ook voor het ABC is moeilijk in te schatten.
De organisatie krijgt echter wel al signalen dat sommigen van hen niet meer terug zullen
komen als vrijwilliger.

Over het kleine team vaste krachten van het ABC is te vermelden dat de aanpassing van de
bezetting, waarvan melding gemaakt in het vorige verslag, inderdaad het gewenste effect
sorteert. Mede hierdoor kon het centrum adequaat handelen in de perioden dat het centrum
moest sluiten etc.

Naast de onmiskenbaar negatieve gevolgen van de pandemie voor het functioneren van de
organisatie moet echter hier in dit verslag ook de positieve effecten worden benoemd. Zo was
er voldoende gelegenheid om op te ruimen en achterstallig onderhoud te gaan verrichten.
Daarbij is er  een begin gemaakt van een verbouwing van de educatieruimte en is die van de
toiletgroepen voltooid. Ook naar het functioneren van de organisatie zelf is gekeken. Dit heeft
onder meer als resultaat dat er een aanzet is gegeven de Cultural Governance Code ‘in het
doen en laten’ van het centrum toe te gaan passen. De komende maanden zullen diverse acties
in dat kader plaatsvinden en ligt het in de lijn van verwachting dat in het volgende jaarverslag
de eerste resultaten daarvan vermeld kunnen worden.

In het bestuur  heeft zich vorig jaar een belangrijke verandering plaatsgevonden. Zo gaf Ronald
Huikeshoven in het voorjaar de voorzittershamer, nadat hij die lange tijd en met verve voor het
ABC heeft vastgehouden, door aan Roger Kersten. Vervolgens trad hij na een overgangsperiode
in december onder veel en welgemeende dankzeggingen uit het ABC-bestuur. Tevens is per 10
juni  tot ons genoegen Mevrouw Lian The als nieuw bestuurslid aangetreden.

Financiën en vooruitblik
De financiële cijfers van het ABC voor 2020 laten een verrassend groot overschot zien van
€ 37.217. Tegenover € 196.608 aan uitgaven staan € 233.825 aan inkomsten. De totale
inkomsten (- € 21.675), maar vooral de totale kosten (- € 47.592) blijven achter bij de begroting
voor 2020.
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Ter toelichting bij de opbrengsten:

· De bijdragen van de gemeente, de jaarsponsoren en de vrienden  vormden de basis om
het eerste coronajaar goed door te komen. 78% van de inkomsten kwamen van hen,
waarmee zelfs 92% van de gemaakte kosten gedekt konden worden. Eén hoofdsponsor
heeft het contract niet verlengd . Eén ‘gewone’ sponsor heeft zijn sponsorschap
‘verhoogd’ naar het Hoofdsponsorschap.

· Vanwege de coronasluiting bleven bijna alle inkomstenposten voor onze activiteiten
(entree, projectsponsoring, winkelverkoop, catering, verhuur, kinderpartijtjes) achter bij
de begroting.

· Deze terugloop aan inkomsten is gelukkig deels gecompenseerd door de uitkeringen uit
de NOW regeling. In 2020 is daarvoor € 11.299 ontvangen.

Aan de kostenkant hebben zich vooral meevallers voorgedaan:

· Om in de coronatijd de basisstructuur in Haarlem op het terrein van welzijn, sport,
cultuur en evenementen te ondersteunen heeft de gemeente het ABC voor een bedrag
van € 15.500 aan huur kwijtgescholden. Dit zonder de huursubsidie te verlagen.

· De uitgaven aan lonen voor de medewerkers zijn lager uitgevallen dan begroot.
· In totaal is voor onderhoud in 2020 € 9.093 uitgegeven o.a. voor de nieuwe

brandmeldinstallatie en grootonderhoud aan de vloer. Daarnaast zijn in natura door
twee sponsors voor een tegenwaarde van € 7500 schilderwerkzaamheden verricht en
materialen voor de toiletten geleverd. In de voorziening onderhoudskosten is een en
ander verrekend.

Door het exploitatie overschot is het vermogen van het ABC in één jaar tijd gegroeid van €
91.600 eind 2019 naar € 128.838 eind 2020.

Perspectief 2021
Sedert 5 juni is het ABC weer geopend zij het onder de geldende Covid beperkingen. Toch is
er financieel nog geen reden tot groot pessimisme en kan het tekort dit jaar mogelijk tot
circa € 10.000 beperkt blijven. Het opgebouwde vermogen geeft daarvoor voldoende
dekking:

Ook voor 2021 lijken de gemeente en de jaarsponsoren financieel voor een goede basis te
gaan zorgen. De gemeente heeft de subsidieafspraken uit 2020 gecontinueerd en heeft
naast de huursubsidie en de “normale” jaarbijdrage van € 25.000 voor 2021 ook een “extra”
bijdrage van € 20.000 toegekend. Naar verwachting zullen vrijwel alle jaarsponsoren  hun
steun continueren. De inkomsten voor activiteiten (entree, projectsponsoring,
winkelverkoop, catering, verhuur, kinderpartijtjes) zullen uiteraard achterblijven. Naar
verwachting zullen wij voor de projectsponsoring weer pakketafspraken kunnen maken.
Daarnaast zal een tweede donatie binnen komen voor het opknappen van de
educatieruimte. Voor de hopelijk coronavrije tweede helft van het jaar zijn twee
tentoonstellingen opgenomen die meestal goed scoren bij de projectsponsoring.

Ook in 2021 verwachten wij een beroep te kunnen doen op de verlengde NOW regelingen.
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In de begroting voor 2021 is geen nieuwe post dotatie achterstallig onderhoud opgenomen.
De resterende voorziening lijkt vooralsnog afdoende.

Daarnaast voorzien wij extra investeringen in de verouderde kantoorautomatisering en
voor streaming activiteiten in deze coronatijd. Daarnaast zal bekeken worden of wij met de
aankoop van videoapparatuur ons beter blijvend digitaal kunnen manifesteren.

Tot slot
Ook voor het afgelopen bijzondere jaar willen wij alle andere betrokken personen en
partijen danken voor hun steun. Wij ervaren het als heel bijzonder om hier te kunnen
vermelden dat geen van onze begunstigers, ook al waren we noodgedwongen minder
zichtbaar en wellicht daardoor voor hen minder relevant, met hun steun aan ons is gestopt.
Wij zijn hen heel erkentelijk.

Wij zullen er dit jaar en de komende tijd alles aan doen deze steun ook de komende jaren te
kunnen behouden. Graag bouwen wij samen met u aan onze koers om de positie van het
ABC als onmisbare schakel in het maatschappelijke en culturele landschap in Haarlem en
omgeving verder te versterken. De zinsnede “Tenslotte willen wij graag benadrukken dat
onze goede uitgangspositie, programmatische en financiële resultaten toch voornamelijk
mogelijk zijn gemaakt door het grote aantal enthousiaste en betrokken vrijwilligers die zich
met hart en ziel inzetten voor hun ABC. Zonder hen geen ABC!” stond vorig jaar in het
verslag. Het afgelopen jaar heeft duidelijk gemaakt hoe waar dat is. Daar wil het bestuur
graag in dit verslag expliciet aan toevoegen dat datzelfde geldt voor het (kleine)  team vaste
medewerkers.

Wij hopen van harte dat we volgend jaar kunnen schrijven dat vanaf juni het ‘gewone’
leven weer langzaam op gang is gekomen en dat het ABC kan terugkijken op een heel
geslaagd derde en vierde kwartaal.

Namens het bestuur ABC Architectuurcentrum Haarlem,

Gabriël Verheggen
Directeur
augustus 2021
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Balans per 31 december 2020

A  c  t  i  v  a

2020

€ €

2019

€ €

Vaste activa
Materiële vaste activa 6.281 4.944

Vlottende activa
Voorraden 2.873 2.127
Vorderingen 20.017 15.320
Liquide middelen 125.493 111.827

Totaal van vlottende activa 148.383 129.274

Totaal van activa 154.664 134.218

P  a  s  s  i  v  a

Stichtingsvermogen

Overige reserve 128.838 91.621

Voorzieningen 8.710 16.803

Kortlopende schulden 17.116 25.794

Totaal van passiva 154.664 134.218
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Staat van baten en lasten over 2020

Begroting
Baten: 2020 2020 2019

€ € €

Subsidie projecten 7.000 30.000 22.774
Subsidie gemeente 45.000 45.000 65.000
Subsidie huur 51.497 47.000 50.271
Bijdrage sponsors 78.420 48.000 88.750
Bijdrage donateurs 5.822 35.000 15.000
Opbrengst boeken en winkel 2.794 5.000 4.904
Opbrengst catering 2.060 5.500 5.647
Opbrengst ruimte exposities en tuinzaal 11.205 15.000 9.682
Opbrengst educatieve activiteiten 2.185 5.000 3.538
Overige inkomsten (entree,lezingen en doorbelaste kosten) 27.842 20.000 30.345

Som der baten 233.825 255.500 295.911
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Begroting
Lasten: 2020 2020 2019

€ € €

Kosten projecten 12.678 14.000 26.444
Huurkosten 47.018 47.000 43.987
Kwijtschelding huur i.v.m. corona 15.500-
Inkoopwaarde boeken en winkel 300- 500 1.439
Inkoopwaarde catering 2.297 6.000 4.876
Lonen en salarissen 74.710 115.000 87.451
Sociale lasten 13.328 15.964
Pensioenlasten 5.495 5.516
Overige personeels- en vrijwilligerskosten 1.878 6.500 12.108
Afschrijving op materiele vaste activa 2.922 2.500 1.599
Huisvestingkosten 10.722 17.000 20.160
Kantoorkosten 14.032 5.000 20.349
Computerkosten 11.536 7.000 9.349
Verkoopkosten 1.206 4.000 4.842
Energiekosten 7.202 10.000 7.243
Bankkosten 487 1.000 950
Algemene kosten 6.898 8.700 6.055

Som der lasten 196.608 244.200 268.332

Exploitatiesaldo 37.217 11.300 27.579
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Grondslagen van waardering en resultaatbepaling
De jaarrekening is opgesteld op grond van de wettelijke bepalingen van artikel 2:10 van het Burgelijk
Wetboek, overeenkomstig waarderingsgrondslagen zoals deze gelden in Nederland. De door de
stichting gehanteerde grondslagen worden hierna nader uitgewerkt.

Stichting ABC Haarlem is statutair gevestigd op Groot Heiligland 47, 2011 EP Haarlem en is
ingeschreven bij het Handelsregister Kamer van Koophandel onder nummer: 41225000.

Activiteiten van de stichting
De stichting heeft als primair doel: het scheppen van ruimte voor haar werkgroepen en het
architectencentrum om daarmee de belangstelling van de inwoners van Haarlem en omgeving,
alsmede de belangstelling van bezoekers, in de architectuur en het bouwen in de meest ruime zin te
wekken en te vergroten.

Continuïteit van de activiteiten
De ontwikkelingen rondom het COVID-19 virus hebben in 2020 invloed op de operationele en
financiele prestaties van de stichting. In 2020 heeft de stichting gebruik gemaakt van de NOW regeling
en uit de begroting voor 2021 blijkt dat er voldoende financiele middelen aanwezig zijn, om aan de
lopende verplichtingen te kunnen voldoen. De jaarrekening is op grond hiervan opgesteld op basis van
de continuïteitsveronderstelling.

Financiële instrumenten
Onder financiële instrumenten worden zowel primaire financiële instrumenten zoals vorderingen,
effecten en schulden, als financiële derivaten verstaan.

Voor de grondslagen van de primaire financiële instrumenten wordt verwezen naar de behandeling per
balanspost.

De stichting heeft geen derivaten.
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Materiële vaste activa

Materiële vaste activa in eigen gebruik

De materiële vaste activa in eigen gebruik worden gewaardeerd tegen de kostprijs (verkrijgingsprijs of
vervaardigingsprijs), minus eventuele investeringssubsidies, verminderd met de cumulatieve
afschrijvingen en cumulatieve bijzondere waardeverminderingsverliezen.

De afschrijving is lineair en gebaseerd op de verwachte gebruiksduur rekening houdend met de
restwaarde. Indien de verwachting omtrent de afschrijvingsmethode, gebruiksduur en/of restwaarde
in de loop van de tijd wijzigingen ondergaat, worden zij als een schattingswijziging verantwoord. Er
zijn geen rentekosten in de tegen de vervaardigingsprijs gewaardeerde materiële vaste activa
opgenomen.

Voorraden
De voorraden handelsgoederen worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs
danwel de lagere opbrengstwaarde.

Vorderingen
Vlottende vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde onder aftrek van voorzieningen
wegens oninbaarheid.

Liquide middelen
Onder liquide middelen worden verstaan kasmiddelen en de tegoeden op bankrekeningen. Liquide
middelen die langer dan twaalf maanden niet ter beschikking staan van de Stichting, worden als
financiële vaste activa gerubriceerd.

Voorzieningen
Een voorziening wordt gevormd indien de vennootschap op balansdatum een in rechte afdwingbare of
feitelijke verplichting heeft waarvan het waarschijnlijk is dat voor de afwikkeling een uitstroom van
middelen noodzakelijk is en waarvan de omvang betrouwbaar is te schatten. De omvang van de
voorziening wordt bepaald door de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de
desbetreffende verplichtingen en verliezen per balansdatum af te wikkelen. Indien het effect van de
tijdswaarde materieel is, worden de voorzieningen gewaardeerd tegen contante waarde met
uitzondering van de voorziening latente belastingen.

Voorziening groot onderhoud gebouwen

Voor de kosten voor onderhoud aan gebouwen zal een onderhoudsvoorziening worden opgenomen
tegen nominale waarde.
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Kortlopende schulden
Kortlopende schulden worden gewaardeerd tegen nominale waarde tenzij anders is bepaald.

Baten

Algemeen

De baten worden in beginsel toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben. Verstrekte
subsidies en sponsorgelden worden verantwoord in het boekjaar waarin deze zijn toegekend. Giften
worden verantwoord in het jaar waarin deze zijn ontvangen.

Verkoop van goederen

Opbrengst uit verkoop van goederen wordt in de winst-en-verliesrekening verwerkt als alle belangrijke
rechten op economische voordelen alsmede alle belangrijke risico's met betrekking tot de goederen
zijn overgedragen aan de koper, het bedrag van de opbrengst op betrouwbare wijze kan worden
bepaald en ontvangst van de opbrengst waarschijnlijk is.

Exploitatiesubsidies

Exploitatiesubsidies worden ten gunste van de winst-en-verliesrekening van het jaar gebracht waarin
de gesubsidieerde kosten zijn gemaakt, waarin de opbrengsten zijn gederfd, of wanneer er zich een
exploitatietekort heeft voorgedaan waarvoor de subsidie is ontvangen.

Lasten

Algemeen

De lasten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde grondslagen van
waardering en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben. Verliezen worden in
aanmerking genomen in het jaar waarin deze voorzienbaar zijn.

De afschrijvingen geschieden tijdsevenredig op basis van de verwachte economische levensduur. Op
aanschaffingen in het verslagjaar wordt naar tijdsgelang afgeschreven.

Personeel

Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de winst-
en-verliesrekening voor zover ze verschuldigd zijn aan werknemers respectievelijk de
belastingautoriteit.

De stichting neemt een verplichting op als de stichting zich aantoonbaar onvoorwaardelijk heeft
verbonden om een ontslag- of transitievergoeding  te betalen. Als het ontslag onderdeel is van een
reorganisatie neemt de stichting de kosten van een ontslag- of transitievergoeding op in een
voorziening reorganisatiekosten.
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Personeelsbestand
Bij de stichting waren in 2020 gemiddeld 1,8 werknemers in dienst op basis van een volledig
dienstverband (2019: 1,8).
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Ondertekening van de jaarrekening

Haarlem, ........................

Het bestuur

R. Kersten, voorzitter C. Abbenhuis, penningmeester
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Specificaties van posten op de balans

Materiële vaste activa
2020

€

2019

€

Inventaris 6.281 4.944

Inventaris

€

Boekwaarde per 1 januari 2020 4.944
Investeringen 4.259
Afschrijvingen (2.922)

Boekwaarde per 31 december 2020 6.281

Aanschaffingswaarde 15.833
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen (9.552)

Boekwaarde per 31 december 2020 6.281

Afschrijvingspercentages

Inventaris  20 - 33,3%

2020

€

2019

€

Voorraden
Voorraad boeken 2.048 1.444
Voorraad design 825 683

2.873 2.127

Naast de voorraad boeken zijn er tevens boeken in consignatie aanwezig met een gezamenlijke
kostprijs van € 2.232.
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2020

€

2019

€

Vorderingen
Vorderingen op handelsdebiteuren 4.987 3.692
Vorderingen ter zake van belastingen en premies van sociale
verzekeringen 1.719 2.484
Overlopende activa 13.311 9.144

20.017 15.320

Vorderingen op handelsdebiteuren

Debiteuren 4.987 3.692

Vorderingen ter zake van belastingen en
premies van sociale verzekeringen

Te vorderen BTW 1.719 2.484

Overlopende activa

Nog te ontvangen afrekening 3.001 1.867
Huur 2.577 3.918
Nog te ontvangen subsidie 3.387 -
Vooruitbetaalde kosten 4.346 3.359

13.311 9.144

Liquide middelen
ING Bank 4.715 1.296
ABN AMRO 33.080 22.862
ABN AMRO ondernemers topspaarrekening 87.077 87.077
Kas 621 592

125.493 111.827
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Stichtingsvermogen
2020

€

2019

€
Overige reserve

Stand per 1 januari 91.621 64.042
Exploitatieoverschot 37.217 27.579

Stand per 31 december 128.838 91.621

Voorzieningen
Voorziening groot onderhoud gebouwen 8.710 16.803

Voorziening
groot

onderhoud
gebouwen

€

Stand per 1 januari 2020 16.803
Dotaties 8.500

25.303
Onttrekkingen (16.593)

Stand per 31 december 2020 8.710

2020

€

2019

€

Kortlopende schulden
Schulden aan leveranciers en handelskredieten 3.363 6.020
Schulden ter zake van belastingen en premies van sociale
verzekeringen 3.583 4.255
Overlopende passiva 10.170 15.519

17.116 25.794

Schulden aan leveranciers en handelskredieten

Crediteuren 3.363 6.020
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2020

€

2019

€

Schulden ter zake van belastingen en premies
van sociale verzekeringen

Schulden ter zake van loonbelasting 3.583 4.255

Overlopende passiva

Vakantiegeld 4.091 4.034
Accountantskosten 3.899 3.450
Transitievergoeding - 5.500
Nog te betalen projectkosten 1.880 2.180
Diversen 300 355

10.170 15.519

Niet in de balans opgenomen regelingen en verplichtingen

Huurverplichting

De stichting heeft een huurovereenkomst met een looptijd tot en met 31 december 2022. De jaarlijkse
huur bedraagt circa € 31.000, waarvoor tevens van de Gemeente Haarlem een subsidie wordt
ontvangen. In de huurovereenkomst is opgenomen dat de stichting de huur niet hoeft te voldoen als
de gemeente de subsidie nog niet heeft betaald.

Huurverplichting printer

De stichting heeft een huurovereenkomst  afgesloten voor de huur van een printer. De overeenkomst
heeft een looptijd tot en met 4 december 2024 en de jaarlijkse verplichting bedraagt € 1.476.

Pagina 14

Stichting ABC Haarlem, Haarlem


