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Stichting Dans- en Muziekcentrum
en Stichting Amare

Hans Biesheuvel heeft meerdere gesprekken gevoerd met
Irene Kovács en Jan Zoet over development en is zelf als voorzitter betrokken bij de ANBI steunstichting Fonds Podium van
de Stad, die tot doel heeft de inkomsten van het development
beleid van Amare te beheren.

Als gevolg van de overgang van het Zuiderstrandtheater naar
het nieuwe Amare die op 1 augustus 2021 plaatsvond, is op 25
november 2020 besloten om de naam van deStichting DMC
en de statuten aan te passen aan de rol, opdracht en functie
van de stichting in het nieuwe gebouw. De wijzigingen in de
statuten betreffen geen wezenlijke wijziging in de doelstelling,
anders dan de genoemde overgang naar Amare. De gewijzigde statuten zijn op 10 juni 2021 goedgekeurd door het gemeentebestuur. Vanaf 7 juli 2021 is de naam van de stichting
Amare en zijn de vernieuwde statuten geldend.

Pierre Heijnen is betrokken bij ontwikkeling van public affairs
rondom de opening en campagnes van Amare.
Tijdens raadsvergaderingen zijn presentaties gegeven in 2021
door hoofd programmering Geesje Prins (10/6) over de inhoud en ontwikkeling van het programma. Op dezelfde dag is
ook door Mieke Beljaarts, hoofd marketing, communicatie en
kaartverkoop een uitgebreide presentatie en toelichting over
het merk en marketingbeleid van Amare gegeven.

Samenstelling van de raad

De raad van toezicht van de Stichting DMC en haar rechtsopvolger Stichting Amare bestond in 2021 uit Hans Biesheuvel (voorzitter), Munish Ramlal, Ellen Bien, Viktorien van
Hulst, Pierre Heijnen, Hélène Oppatja en George Straatman.
Viktorien van Hulst is per 31 mei afgetreden omdat zij het
toezichthouderschap om redenen van transparantie en good
governance niet kon combineren met haar nieuwe functie als
directeur van het Fonds Podiumkunsten. George Straatman is
eveneens per 31 mei afgetreden wegens het beëindigen van
de tweede aanstellingstermijn.

Hans Biesheuvel heeft op 3 februari een beoordelingsgesprek gevoerd met de directeur/bestuurder. De raad heeft
vastgesteld dat de salariëring van de directeur de WNT-norm
niet overschrijdt. Een toelichting hierop is opgenomen in de
jaarrekening.

Besluiten

De Jaarrekening en het bestuursverslag 2020 is door de
accountant van Kamphuis & Berghuizen, mevrouw HeymanBrand, gecontroleerd en goedgekeurd. Op grond daarvan en
na eigen controle en goedkeuring heeft de raad op 29 april de
bestuurder decharge verleend.

De raad van toezicht ontvangt geen bezoldiging, hanteert de
Governance Code Cultuur, Fair Practice en de Code Diversiteit en Inclusie.

Bijeenkomsten en betrokkenheid

De raad heeft op 29 april goedkeuring verleend aan de
samenwerking en het contract daarvoor met Herbs, horecaexploitant.

De raad kwam in het roerige jaar 2021 zeven keer bijeen in een
reguliere vergadering op 28 januari, 29 april, 10 juni, 23 september, 25 oktober, 15 november en op 2 december. Hierbij
waren de notulist en de directie aanwezig. De raad vergaderde voorafgaand aan de vergaderingen op 28 januari in besloten kring zonder aanwezigheid van notulist. Hierin heeft onder
meer de zelfevaluatie van de raad plaatsgevonden.

De raad heeft op 10 juni goedkeuring verleend aan het besluit
om een lening aan te gaan bij Triodos Bank ter financiering
van de inrichtingskosten waar Amare verantwoordelijk voor is.
De raad heeft op 2 december de begroting voor 2022 goedgekeurd.

De raad heeft tijdens het afgelopen jaar op meerdere momenten kennisgenomen van de ontwikkelingen binnen Amare door
aanwezig te zijn bij voorstellingen, sponsorbijeenkomsten,
rondleidingen in het nieuwe gebouw, personeelsbijeenkomsten en gesprekken met bestuurders van de gemeente.

De raad heeft op 2 december het Plan van aanpak goed‑
gekeurd waarmee de inspeelperiode van Amare wordt
verlengd tot 1 september 2022.

George Straatman en Ellen Bien hebben op 14 en 21 april met
het hoofd financiën, de directie en de accountant contact
gehad over de jaarrekening. Ellen Bien is daarnaast geconsulteerd en betrokken bij de ontwikkeling van de begroting voor
2022 en de prognoses voor 2021.
Ellen Bien en Hans Biesheuvel zijn door de raad gemandateerd om de kredietvoorstellen en de daaraan verbonden
voorwaarden en risico’s te bestuderen en te bespreken met
aanbieders en Cultuur en Ondernemen.
Hans Biesheuvel en Ellen Bien hebben met beide leden van de
directie overleg gehad over de impact van de transitie op de
organisatie en de samenwerking.
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Risico’s en beheersing

Ontwikkeling organisatie

De raad heeft samen met het bestuur en de directie tijdens alle vergaderingen en bijeenkomsten de risico’s die de
stichting in deze fase van zowel de transitie naar het nieuwe
gebouw en taken als de gevolgen voor de bedrijfsvoering van
de coronacrisis geagendeerd en besproken.

De raad was betrokken bij de ontwikkeling en doorvoering van
een aanpassing van de organisatiestructuur. Er is een MT opgericht, de afdelingen Marketing en Kaartverkoop zijn samengevoegd, er is een vernieuwde afdeling Facilitair Beheer en
Service opgericht, de afdelingen Zakelijke Verhuur en Horeca
en Publieksservice worden samengevoegd.

Hierbij is aandacht geweest voor risico’s en beheersing ten
aanzien van de volgende onderwerpen:

De raad is zich bewust van de grote druk die de organisatie
in deze complexe tijd van transitie en pandemie ondervindt.
Processen schuiven over elkaar heen en moeten worden
aangepast aan de schaal en complexiteit van Amare, er zijn
veel onzekerheden en dat leidt tot grote druk op organisatie, management en directie. Daar heeft de raad aandacht
aan besteed door in gesprek te zijn met de directie en de
ondernemingsraad. De raad heeft vertrouwen in directie en
organisatie.

 e bespeling van de Nieuwe Kerk. De raad adviseert om
D
geen verantwoordelijkheid voor een beheersrol aan te
gaan na de lopende interimperiode.
 e prognose van activiteiten en resultaten als gevolg van
D
coronamaatregelen en marktontwikkelingen.
 e aanbesteding en realisatie van de inrichtingsinvesterinD
gen en de financiering daarvan.

Governance Code Cultuur

Er is gesproken over de toepassing van de acht principes
van de Governance Code. Ook in 2020 is de herziene code
bestudeerd en door de raad en de bestuurder besproken.

 et aangaan van contracten met leveranciers en in het
H
bijzonder met de horecapartner. (28/1 en 10/6)
 e exploitatie van Amare na de verhuizing en de toets van
D
de werkelijke realisatie van producten en diensten aan de
aannames die in het bedrijfsplan zijn opgenomen.

De conclusie van de raad is dat zowel de vernieuwde statuten
als de wijze waarop de stichting de taken opvat en uitvoert
voldoen aan de eisen van transparantie, verantwoording,
integriteit en zorgvuldigheid die de code vraagt. In het
jaarverslag over 2021 is de ‘checklist’ die de Code heeft
ontwikkeld toegepast.

 e knelpunten die bovenstaande opleveren voor de
D
begroting 2022. Waarbij met name de posten Beveiliging,
Nieuwe Kerk, OZB en de onzekere markt zorgen baren.
Er zijn beheersingsmaatregelen vastgesteld.

De verantwoordelijkheden en bevoegdheden van zowel de
directie/bestuurder als de raad van toezicht zijn vastgelegd in
de geactualiseerde statuten van de stichting. Op basis daarvan is een directiereglement vastgesteld.

 et draagvlak voor en de beeldvorming van Amare als
H
gevolg van de gevoeligheid in politiek en media en het
besluit om een raadsenquête te houden.

Het accepteren van de oplevering en het aangaan van
de daaruit voortkomende verplichtingen als huurder en
beheerder van Amare.

De gevolgen van de verlate oplevering en staat van het
gebouw en installaties voor inhuizing, inrichting en inregeling.

De impact van dit alles op de organisatie, de ontwikkeling
ervan en de werkdruk. De raad was betrokken bij de totstandkoming van het Plan van aanpak dat heeft geleid tot
afschaling activiteiten en extra inzet.

De ontwikkeling van een derde geldstroom door fondsenwerving en development.

De risico’s m.b.t. het voorgenomen besluit van de Belastingdienst om de diensten en producten geleverd aan het
KC niet BTW-verrekenbaar te maken.

Er is in 2021 geen zelfevaluatie van de raad geweest, omdat de
samenstelling van de raad in 2021 met het vertrek van twee
leden en het aantreden van drie nieuwe leden ingrijpend is
gewijzigd. In de eerste helft van 2022 zal een zelfevaluatie
plaatsvinden.

Ten slotte

De raad van toezicht complimenteert de directie en alle
medewerkers van de stichting met de getoonde inzet. Er is
ondanks de coronacrisis en de complexe opgave om Amare
voor te bereiden professioneel en gemotiveerd gewerkt aan
een waardevol resultaat.
Den Haag, april 2022, namens de raad van toezicht

J.H.A.S. Biesheuvel, voorzitter
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Samenvattend overzicht hoofd- en
nevenfuncties en aantreden leden Raad
van toezicht
Mevrouw E.A. Bien
Functies: Hoofddirecteur Financiën en Control Ministerie
van Defensie, Lid Raad van toezicht Dr. Denis Mukwege
Foundation (onbezoldigd)
Datum in functie Stichting Amare: 01-01-2021
Einde eerste termijn: 01-02-2025

De heer J.H.A.S. Biesheuvel
Functies: Founder en voorzitter Stichting ONL voor
Ondernemers (onbezoldigd), DGA Habest Holding BV,
Voorzitter van het bestuur Stichting Podium van de Stad
(onbezoldigd), Lid Raad van toezicht Qredits Microfinanciering Nederland (bezoldigd), Lid Raad van toezicht bij Dutch
Security TechFund (bezoldigd), Voorzitter Raad van
Commissarissen Movares (bezoldigd), Voorzitter Coöperatie
Zevij (bezoldigd/vanaf 3 februari 2022)
Datum in functie Stichting Amare: 08-12-2016
Einde tweede termijn: 08-12-2024

Mevrouw H.I.P. Oppatja-Batelaan
Functies: Gemeentesecretaris Wassenaar, Voorzitter raad
van toezicht Cultuurschakel (onbezoldigd), Bestuurslid
stichting Nationale Herdenking 15 augustus 1945
(onbezoldigd), Voorzitter raad van toezicht Alphen op
één Lijn,Vicevoorzitter landelijk partijbestuur PvdA
(onbezoldigd), Raad van commissarissen Ferm Werk.
Datum in functie Stichting Amare: 01-01-2021
Einde eerste termijn: 01-02-2025

De heer G.J. Straatman
Functie: Partner / Accountant Deloitte Accountants BV
Datum in functie Stichting Amare: 20-03-2013
Einde termijn: 31-05-2021

De heer P.M.M. Heijnen
Functies: Lid Raad van toezicht van Museon (onbezoldigd),
Lid Raad van Commissarissen coöperatieve woningbouwvereniging Tuinstadwijk Daal en Berg (onbezoldigd),
Voorzitter Haag Atletiek (onbezoldigd),
Lid RvA Kunstmuseum (onbezoldigd),
Lid bestuur Carnegie Heldenfonds (onbezoldigd),
Voorzitter onderwijsalliantie Den Haag Zuid West
(onbezoldigd), Voorzitter task force lerarentekort Den Haag
(onbezoldigd), Voorzitter kandidaatstellingscommissie
gemeenteraad PvdA Den Haag (onbezoldigd),
Datum in functie Stichting Amare: 01-01-2021
Einde eerste termijn: 01-02-2025

De heer M.R. Ramlal
Functies: Hoofd systeemtoezicht Autoriteit
Persoonsgegevens (tot en met 31 juli 2021),
Ombudsman Metropool Amsterdam (per 1 augustus 2021),
Lid Raad van toezicht Filmhuis Den Haag, Passionate
Bulkboek, eigenaar bedrijf Gespreksmaker,
Voorzitter Talk-Theater Rotterdam,
Bestuurslid Everyday People
Datum in functie Stichting Amare: 17-06-2015
Einde tweede termijn: 17-06-2023
Mevrouw V.C.W.M. van Hulst
Functies: Directeur-bestuurder Stichting Theaterfestival
Boulevard en Stichting Bosse Nova (tot en met mei 2021),
Intendant Fast Forward Fonds Podiumkunsten (tot en met
maart 2021), Bestuurder Kunsten ’92 (tot en met mei 2021),
Adviseur sport- en cultuurevenementen Provincie Overijssel
(tot en met mei 2021), Comité van aanbeveling Kunst in de
Klas (tot en met mei 2021), Directeur-bestuurder Fonds
Podiumkunsten (vanaf 1 juli 2021).
Datum in functie Stichting Amare: 11-10-2018
Einde termijn: 31-05-2021
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Amare interieur en exterieur
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1. Een huis vol verwachting


Verlenging inspeelperiode

“Nu het er staat en duizenden mensen er al zijn
geweest en bewonderend hebben rondgelopen
in de lichte foyers en de hoogwaardige zalen, lijkt
het bijna vanzelfsprekend dat Amare er is. Maar
de totstandkoming van Amare in deze woelige en
veranderende tijden was dat allerminst. Er was
visie en moed voor nodig om het
te bedenken.”

De oorspronkelijke oplevering was gepland in januari 2021,
waarbij na een periode van acht maanden afronding van de
oplevering, inhuizing, inrichting en testen de opening voor
publiek in september zou plaatsvinden. Toen in het najaar van
2020 bekend werd dat de oplevering werd uitgesteld naar 1
mei 2021 is de opening verplaatst naar 19 november, zodat er
nog steeds een voorbereidingsperiode van zes en een halve
maand zou zijn.

Het afgelopen jaar 2021 was markant in vele opzichten.
Opnieuw werd de wereld geconfronteerd met de gevolgen
van de coronapandemie en werd duidelijk hoe kwetsbaar
we zijn als samenleving en dat niets vanzelfsprekend is. Voor
de cultuursector begon en eindigde het jaar in lockdown.
Daar tussenin gebeurde er ongelofelijk veel. Ook in Den Haag.
De Stichting Dans- en Muziekcentrum werd opgeheven
en ging over in Stichting Amare. Dat markeerde ook het
langverwachte afscheid van het stoere en gekoesterde
Zuiderstrandtheater en de uitgestelde opening van het
prachtige en veelbelovende Amare.

Pas in februari 2021 werd duidelijk dat ook mei niet werd
gehaald door Cadanz. Uiteindelijk leverde de aannemer het
gebouw pas 1 juli op aan de gemeente. De instellingen van
Amare hebben de oplevering in juli geweigerd te accepteren
met het oog op de grote hoeveelheid restpunten en een gebrek aan comfort en onderbouwing bij de toezeggingen
dat deze tijdig en adequaat zouden worden opgelost. In die
tijd besloot ook het KC om de verhuizing uit te stellen tot
januari 2022.
Uiteindelijk heeft de gemeente per 1 augustus het gebouw
overgedragen aan Amare en is de inhuizing en het beheer
gestart. Een verzoek om al voor de oplevering te kunnen
beginnen met geplande inrichtingswerkzaamheden door
Amare, werd door de aannemer niet toegestaan. Zorgelijk
was ook dat na 1 augustus bleek dat nog veel restpunten en
de commissioning niet op orde waren. Amare en de instellingen hebben de Gemeente als eigenaar en verhuurder hier
meermaals met nadruk op gewezen en aangegeven dat dit
consequenties kon hebben voor de voortgang van de inrichtingsactiviteiten. En daarmee ook voor het programma en de
exploitatie. De gestelde doelen en prestaties konden dan ook
niet worden gehaald. De Stichting Amare werd overvraagd.
Gelijktijdig moest de organisatie zowel de oplevering, die
feitelijk nog gaande was, monitoren en aanjagen en de
inhuizing en inrichting afronden als de reguliere activiteiten en uitvoeringen van huurders faciliteren en technisch
begeleiden. Dit alles naast het uitvoeren van de kerntaak: een
aansprekende programmering neerzetten en verkopen en aan
zakelijke huurders en gasten de service bieden die zij terecht
verwachten.

Nu het er staat en duizenden mensen er al zijn geweest en
bewonderend hebben rondgelopen in de lichte foyers en de
hoogwaardige zalen, lijkt het bijna vanzelfsprekend dat Amare
er is. Maar de totstandkoming van Amare in deze woelige en
veranderende tijden was dat allerminst. Er was visie en moed
voor nodig om het te bedenken. Er is met passie en daadkracht aan gewerkt, er is weerstand overwonnen. Dit heeft
geleid tot de realisatie van een voor Nederland uniek initiatief
ten behoeve van kunst en educatie. Het is ook een overtuigend en gezamenlijk statement van de stad Den Haag voor
cultuur en verbinding voor alle bewoners en bezoekers van de
stad, het land en de wereld.
Samen met onze Amare-partners, het Residentie Orkest Den
Haag (RO), Nederlands Dans Theater (NDT) en het Koninklijk Conservatorium (KC) zullen we er alles aan doen om de
verwachtingen waar te maken en een gastvrij huis te zijn voor
de kunsten, waarvan we het eigenaarschap willen delen met
iedereen die van muziek en dans houdt. We realiseren ons dat
dit net als de fysieke bouw van Amare tijd zal kosten, maar zijn
ervan overtuigd dat Amare voor de stad, de kunsten en vooral
het publiek de hoge verwachtingen kan waarmaken.

Dit paste niet binnen de gemaakte afspraken en leidde tot
een te grote belasting voor de organisatie, waardoor de
kwaliteit en gezondheid van onze werkenden onder druk
kwam te staan.

Na de zomer trokken we in het nieuwe gebouw en begonnen
we aan een race tegen de tijd om ons het complexe gebouw
eigen te maken, opstartproblemen te overwinnen, voorstellingen en concerten van onze partners en gasten mogelijk te
maken en een feestelijk openingsfestival in november te realiseren. Veel van dit alles is gelukt. Dankzij de professionaliteit
en inzet van iedereen in en rond de organisatie die zich voor
deze bijna onmogelijke opgave zeer hard heeft ingezet.
En daar zijn we trots op. Ondanks de gevolgen van de vijfde
corona-lockdown, waardoor het Open Festival slechts in
beperkte mate kon plaatsvinden en ook in Amare zo kort na de
opening de deuren dichtgingen. En ondanks het feit dat we in
november hebben besloten om de inspeelperiode van Amare
te verlengen tot aan het einde van het seizoen.

Stichting Amare Jaarverslag 2021

In december heeft Amare een Plan van aanpak aangeboden
aan het Gemeentebestuur waarin is aangegeven wat de
gevolgen in 2021 en 2022 zullen zijn van de vertraging. Deze
betreffen kosten van niet-gerealiseerde omzet op zowel cultureel als zakelijk programma en activiteiten en extra inzet die
nodig is om inregeling, ontwikkeling en afronding van gebouw,
inrichting en installaties te realiseren.
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Een nieuwe cultuurnotaperiode

Met de intrek in Amare en de hernoeming van de stichting is
er ook een transitie in de rol en de financieringsrelatie met de
stad Den Haag in gang gezet. Vanaf september is de extra bijdrage aan de financiering door de stad (naast de hernieuwde
financiering vanuit de Cultuurnota) van de in het bedrijfsplan
Amare opgevoerde en door de Gemeenteraad goedgekeurde
begroting geactiveerd. Alleen al daarom (en door de coronaschade) is 2021 in veel opzichten een atypisch jaar dat zich
niet goed laat vergelijken. Vanaf de overgang naar Amare is
de stichting ook verhuurder aan RO, NDT en KC en daarmee
ook verantwoordelijk voor het beheer en een uiteenlopend
pakket aan diensten en services. Samen met de Gemeente als
gebouweigenaar en opdrachtgever is het proces nog gaande
om huurovereenkomsten, beschrijving van producten en
diensten en daarbij behorende SLA’s vast te leggen. Daarmee
samenhangend zal ook de door de Raad verlangde herijking
van het bedrijfsplan en de financiering moeten plaatsvinden.
Dat kan pas nadat er een volledig boekjaar is afgesloten en
bij voorkeur ook na de afronding van een relatief normaal
seizoen in de tweede helft van 2023.

Het begin is er

De kerntaak van Amare is en blijft het presenteren,
ontwikkelen en faciliteren van muziek, dans en educatie,
waarbij het werk van onze partners centraal staat en wordt
omlijst en aangevuld. Fundament van Amare is de sterke eigen
identiteit en kwaliteit van de vier bewoners. In de aanloop
periode naar Amare is al op veel fronten samenwerking
ontwikkeld die na de verhuizing nog meer zal toenemen. Het
eerste voor het publiek zichtbare en veelbelovende resultaat
in 2021 is het Open Festival geweest, met producties die in
samenwerking tot stand kwamen zoals de educatieve voorstelling Feest!! en de serie stadsprojecten Wij Den Haag. Er
zijn nog veel ambities en plannen om van Amare daadwerkelijk
het Huis voor Heel Den Haag te maken, en een onderscheidend, eigentijds, internationaal aansprekend cultuurhuis,
waarin kruisbestuiving, co-creatie, uitwisseling en inspiratie
wordt gedragen en gedeeld door de vier bewoners.

Stichting Amare Jaarverslag 2021
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2. Prestaties
2.1 Programmering en educatie,
bijzondere projecten


Tijdreizen: van Zuiderstrandtheater naar Amare

In de Concertzaal speelde het Residentie Orkest onder
leiding van de nieuwe chef-dirigent Anja Bihlmaier nieuw
werk, gecomponeerd door studenten van het Koninklijk
Conservatorium speciaal voor de opening van Amare. Dit
werk werd begeleid door een timelapse-video van de bouw
van Amare. Tijdens deze avond droeg de aannemer Volker
Wessels het gebouw symbolisch over aan de Gemeente Den
Haag die het vervolgens doorgaf aan alle bewoners, Nederlands Dans Theater, het Residentie Orkest Den Haag, het
Koninklijk Conservatorium en Stichting Amare, die op hun
beurt de opdracht hebben Amare te delen met het publiek
en de stad.

Afscheid Zuiderstrandtheater

De reeks voorstellingen en concerten die gepland stonden
voor de eerste helft van 2021 zouden de laatste zijn in het
Zuiderstrandtheater. ‘Zouden’, want door corona werd dat
een kort en bondig afscheid dat begon met een onwerkelijk
volle zaal op 14 mei in het kader van de landelijke Fieldlabs om
te onderzoeken hoe publiek tijdens de pandemie veilig naar
het theater kon. Het werd een onvergetelijke concertavond
met het Residentie Orkest onder leiding van Richard Eggar
met werk van Monteverdi, Mozart, Tsjaikovski en als finale een
euforische Vijfde van Beethoven die op de deuren van het
kabinet leek te bonken in een bezield pleidooi voor openstelling van de cultuur. Het was ook meteen de laatste keer een
volle zaal voor dit eigenwijze theater direct aan zee.

Op zaterdag 4 en zondag 5 september waren we dan écht
voor de eerste keer open voor publiek. Ruim 5.000 zeer
nieuwsgierige bezoekers mochten wij dit weekend – tevens
het weekend van het UIT Festival - verwelkomen in Amare.
Iedereen mocht het gebouw komen ontdekken met een doehet-zelf-tour of een van de maar liefst 90 gratis rondleidingen. Onze nieuwe cateraar Juni Lekkernijen deelde hapjes
uit, er was koffie en je kon tickets kopen. In de Nieuwe Kerk
vonden previews plaats van seizoen 21/22. Op de stralend
zonnige middagen vormden zich zelfs rijen voor Amare op het
Spuiplein. Wie geluk had kon een openbare repetitie bijwonen
van het Residentie Orkest en horen dat de akoestiek helemaal
puik is. De aftermovie van dit weekend is hier te bekijken:
https://www.youtube.com/watch?v=56Gd0DN5pvQ

Het échte afscheid van het Zuiderstrandtheater was op 19 &
20 juni. Zestien maal konden 30 bezoekers per keer een route
afleggen door het Zuiderstrandtheater om vervolgens buiten
te eindigen, met de zeewind door de haren en een laatste
toost op deze bijzondere plek. Met Sander van de Pavert,
Kwekers in de Kunst, Marcel Reijans, Sjaak Bral, Loes Luca,
Muziekcentrum 1001 Nachten, MEYER-CHAFFAUD, OFFprojects, Barok Opera Amsterdam, Ryan Djojokarso, De Dutch
Don’t Dance Division en Residentie Orkest lieten we in kleine
scènes zonder opsmuk in de rauwheid van het betonnen
Zuiderstrandtheater iedereen nog éen keer herbeleven wat
er afgelopen jaren plaatsvond of vooruitkijken naar Amare.
De routes waren in een mum van tijd uitverkocht en het was
ontroerend om te ervaren hoeveel mensen hun hart verpand
hebben aan het Zuiderstrandtheater en bewust van elke ruimte intens afscheid namen.

Wij Den Haag

De eerste maanden – september t/m november - van Amare
zijn als inspeelperiode gebruikt om met minder programma’s
dan normaal de zalen en logistiek te leren kennen, thuis te geraken en kinderziektes aan te pakken. Tegelijkertijd waren we
in de stad Den Haag deze maanden actief met het project Wij
Den Haag waarin ensembles, kunstenaars, makers, bewoners
en podia ruim een half jaar lang intensief hebben samengewerkt om een productie te maken die zowel op locatie als in
Amare te zien zou zijn.

Open Huis in Amare

Het nieuwe seizoen 2021/2022 begonnen wij vol verwachting
in Amare. We trapten af met bijzonder bezoek op donderdagavond 2 september: zijne Majesteit Koning Willem-Alexander
en Hare Majesteit Koningin Máxima waren aanwezig bij de
feestelijke overdracht van Amare. Zij maakten een rondgang
door het nieuwe gebouw, bewonderden de prachtige nieuw
studio’s van Nederlands Dans Theater, woonden verschillende
repetities bij, zoals van het circuscollectief TeaTime Company
in de Amare Studio, en kregen een kijkje achter de schermen
van de techniek in het Danstheater.

Het project dat begon als een manier om door corona getroffen kunstenaars opdrachten en werk te verschaffen, leidde
tot bijzondere samenwerkingen en producties in en met de
stad en het voornemen om ook in de toekomst dat te blijven
doen. Het Koninklijk Conservatorium was een belangrijke
partner in vijf van de negen projecten, door de inbreng en
gezamenlijke productie van vijf professionele ensembles die
allemaal hun roots in het KC hebben.
We hebben de volgende activiteiten gerealiseerd:
• Kluster5 / De Dutch Don’t Dance Division Thom Stuart, Youri Jongenelen en Julia Zuurbier
met Workout Union
Producent: Koninklijk Conservatorium, Amare
Coproducent: De Nieuwe Regentes.

Stichting Amare Jaarverslag 2021
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• Instinctive Neighbourhood door Corpo Máquina
Producent: Amare voor centrum,
Laaktheater voor Laakkwartier

Een workout voor fanatiekelingen uit de wijk Segbroek in
sportpark de Verademing met het opzwepende en fysiek
uitputtende Workers Union van Nederlands grote componist
Louis Andriessen. Twee compositiestudenten van het Koninklijk Conservatorium, Amarante Nat en Maarten Bauer,
schreven speciaal voor dit project de warming-up en
cooling-down. De uitvoering vond plaats met sportscholen
uit de wijk.

Het project bracht bewoners uit de omliggende wijken van
Amare en van Laakkwartier samen door middel van dans en
beweging onder leiding van choreograaf Guilherme Miotto.
• Parade naar Amare
Met Marchingband Victory, Jacht Hoorn Blaas Groep
Waalsdorp, Haags Klezmer Trio, Streetband FF AnderZ,
Muziekvereniging Kunst Naar Kracht, Pedlev Blazers
Ensemble, Harmonievereniging TAVENU, Muziekvereniging
METRO Scheveningen, Straatorkest Eigen Hulp, Kunst voor
het Volk, Tobra trio/kwartet, Klein maar Dapper en Phoenix
Wateringen.
Producent: Amare
Coproducent: Blazen aan het Spui, Haagse Notûh.

• Ensemble Dugyu Alkan/Muziekschool 1001 Nachten/
Theater De Vaillant/Annemarie de Bruijn (regie).
Producent: Koninklijk Conservatorium, Amare
Coproducent: Theater Vaillant.
Een speciaal samengesteld orkest van studenten van het
Koninklijk Conservatorium en scholieren van Muziekcentrum
1001 Nachten speelde het programma Ottoman Baroque A Mystical Musical Journey.
• Ensemble Klang / Sara Vrugt
Wereldpremière Litanies of Trees van Keir Neuringer
rondom een community art-project van Sara Vrugt.
Producent: Koninklijk Conservatorium, Amare
Coproducent: De Nieuwe Regentes

In samenwerking met Blazen aan het Spui en Haagse Not ûh
zou in het hart van het openingsfestival, op zaterdag 20 november, een bonte stoet van musici als een parade vanuit verschillende startpunten in Den Haag naar Amare trekken. Een
grootschalig participatieproject, waarin circa 350 musici uit
de regio Den Haag Amare muzikaal zouden veroveren. Er zou
samen op het Spuiplein een gezamenlijke nieuwe compositie
ten gehore worden gebracht onder leiding van componist en
dirigent Sarif Tribou. ‘Zou’, want na wekenlang repeteren, kon
door corona de parade zelf helaas niet doorgaan. De voorbereiding voor de Parade naar Amare wordt in mei hervat en de
parade komt op zaterdag 21 mei 2022 alsnog ten uitvoering.

De installatie Honderdduizend bomen en een bos van draad
van Sara Vrugt, een geborduurd bos van 100(!) m2, werd
samengevoegd met een live uitvoering van Litanies of
Trees, een muziekstuk geschreven door de Amerikaanse
componist Keir Neuringer en uitgevoerd door het Haagse
Ensemble Klang.

• Body Landscape door Meyer-Chaffaud
met 50 amateurdansers
Producent: Amare

• The Hague Jazz Collective / Haags Hiphop Centrum
(H3C) - spoken word artiesten met Lichtpuntjes
Producent: Koninklijk Conservatorium en Amare
Coproducent: Theater De Vaillant.

Jérôme Meyer en Isabelle Chaffaud werkten wekelijks met
50 amateurs met verschillende achtergronden, die affiniteit
hebben met de kunstvormen dans, theater en slow martial art,
toe naar een presentatie tijdens het openingsweekend. Het
resultaat, Body Landscape, zou bestaan uit een serie performances die in contrast zouden staan met de hoge energie van
alle activiteiten in dit openingsweekend.

Hoopvolle verhalen en verlangens opgehaald uit de wijken
Schilderswijk en Transvaal door Theater de Vaillant en het
Haags Theaterhuis werden door The Hague Jazz Collective
en vijf spoken word artiesten tot een voorstelling gevormd,
in regie van Annemarie de Bruijn.
• Slagwerk Den Haag / Siggi Florentina
met Loading Dock Session
Producent: Koninklijk Conservatorium, Amare
Coproducent: Laaktheater.

Alle projecten kenden een of meerdere presentaties in de wijk
waar het project tot stand kwam. Alle voorstellingen zouden
uiteindelijk samenkomen in Amare in november 2021. Helaas
is dit niet gerealiseerd vanwege de coronabeperkingen. Alle
ensembles en makers zijn voor het gehele project betaald.
We hopen deze presentaties in Amare vanuit eigen middelen
alsnog te kunnen realiseren in 2022.

Recycling, verbinding en duurzaamheid zijn de parameters
van het concept dat Slagwerk Den Haag ontwikkelde.
In dit project hebben muzikanten en performers uit het
Laakkwartier onder leiding van Siggi Florentina de lead
gekregen in samenwerking met studenten van het
Koninklijk Conservatorium.
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Een uitgebreid projectverslag van Wij Den Haag is op te
vragen.
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Little Amal

Little Amal in Den Haag bood aanknopingspunten voor een
heel diverse groep aan samenwerkingspartners: Stichting
Vluchteling, VluchtelingenWerk Nederland, Defence for
Children, Unicef, Save the Children, WarChild, Humanity Hub,
Huis van Europa, Gemeente Den Haag, Good Chance Theatre,
Nederlands Dans Theater, Residentie Orkest, Theater Vaillant,
Theater de Regentes, SoZa, Stagehuis Schilderswijk,
Universiteit Leiden / Campus Den Haag, Madurodam en
Omroep West

“Is zij echt?”, vraagt een klein kind. Een ander hoor ik zeggen:
“In haar land is oorlog, daarom is ze hier naartoe gevlucht.”
Ondertussen worden door buurtbewoners van de Regentes
oliebollen uitgedeeld. De gemeenschapszin in de Weimarstraat is voelbaar. Een vlaag van ontroering en “oohhs” gaat
over het Regentesseplein als Amal een kleine waaghals
omhelst die in de lantaarnpaal is geklommen.
Ze is 10 jaar oud en reisde helemaal alleen van de TurksSyrische grens naar Europa. Ze legde 8.000 kilometer af.
Te voet, op zoek naar haar moeder. Haar naam is Little Amal.



Little Amal is een metershoge marionet en verbeeldt een
vluchtelingenmeisje. Zij vraagt aandacht voor de miljoenen
kinderen die geen thuis hebben, die op de vlucht zijn voor
oorlog of geweld, met hun familie of - zoals Amal - alleen.
Na een ongelofelijke reis kwam Amal begin november aan in
Engeland. Amare nodigde Amal daarna uit voor een verblijf in
Den Haag. Van 15 t/m 19 november 2021 was zij een speciale
gast in onze stad. In die week ontdekte zij diverse belangrijke
plekken in Den Haag, zoals Madurodam, Cultuurankers,
scholen, het Vredespaleis én natuurlijk Amare.


Bekijk hier de aftermovie van Little Amal:
https://www.youtube.com/watch?v=b77bZq5lCGg

“Ik heb haar gisteren in de Schilderswijk op
gezocht, nadat ik haar de dag ervoor bij mij om
de hoek gemist had. Prachtig! Ontroerend zelfs.”

Voor het primair onderwijs is een digitaal lespakket uitgerold
en versterkt met creatieve workshops. Nederlands Dans
Theater en Residentie Orkest ontwikkelden een speciale
dansworkshop: “Dansen met Amal’. We ontwikkelden ook met
kunstdocent Lotte Verweij de beeldende workshop ‘Rode
Loper voor Amal’.
Voor de doelgroep jongeren en studenten ontwikkelden
we het programma samen met vrijheidsambassadeur en
voormalig vluchtelinge Leila Prnjavorac. Leila betrok hierbij
jongeren van het Stagehuis Schilderswijk en tevens nam een
oud-student van de Universiteit Leiden / Campus Den Haag
met een migratieachtergrond zitting in onze programmaraad.
Het seminar is enkele dagen voorafgaand geannuleerd i.v.m.
de coronabeperkingen. Het seminar zal plaats gaan vinden in
mei 2022.
Naast het seminar is ook besloten een digitaal lespakket
voor het VO toe te voegen om zo ons bereik te vergroten,
met name ook onder (V)MBO-leerlingen. En hebben we een
Little Amal Migratiespel ontwikkeld dat gespeeld kan worden
door klassen VO onder leiding van studenten van de Campus
Den Haag. Dit spel blijft beschikbaar en wordt nu ook buiten
de regio Den Haag uitgerold.
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“Amal heeft verbindingen gemaakt tussen buurt
bewoners, (cultuur)partners en ons hoop ge
geven! Dank allen voor het mogelijk maken van
dit onvergetelijke evenement. Namens Theater
De Nieuwe Regentes, veel dank.”
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Little Amal
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Open Festival 19 t/m 21 november

Introducing Amare

Op vrijdagavond 12 november kondigde de overheid nieuwe
maatregelen aan die voor de cultuursector inhielden dat enkel
geplaceerde evenementen door mochten gaan. Ondanks dat
we met verschillende coronasituaties rekening hielden, had
deze richtlijn flinke impact op het Open Festival dat bestond
uit geplaceerde en ongeplaceerde evenementen en vele
publieksstromen door elkaar heen.

“Dat nieuwe Amare moest dat nou er zo nodig komen?”, zingt
nachtburgemeester Pat Smith grappend in een verrassende
versie van ‘Oh Oh Den Haag’ tijdens 50 jaar Haagse Hits met
in zijn rug een energiek 60-koppig studentenorkest van het
Koninklijk Conservatorium in de Concertzaal van Amare.
Het antwoord werd gegeven eerder op de avond in de a
ndere zaal – het Danstheater – door Romana Vrede van
Het Nationale Theater:

Met alle wijsheid kon niet anders besloten worden door de
directies van Amare, Residentie Orkest Den Haag, Nederlands
Dans Theater en Koninklijk Conservatorium om de feestelijkheden van het Open Festival af te lasten en een aantal activiteiten wel in afgeslankte vorm doorgang te laten vinden.
Alle Dwalen door Amare programma’s en de familiedag
bestaande uit optredens, veelal onderdeel van Wij Den Haag,
workshops en installaties konden niet doorgaan. Welke dat
zouden zijn, is op te vragen in het uitgebreide projectverslag
over het Open Festival. Wij gaan ervoor deze programma’s op
een later moment alsnog te presenteren.



Introducing Amare was het dubbelprogramma waarbij de
bezoeker zowel het Danstheater als de Concertzaal bezocht
(of vice versa). En daarbij een voorbeeld zou zien van wat de
samenwerking tussen de vier Amare-bewoners zou kunnen
bewerkstelligen samen met (inter)nationale artiesten.

Er is flink wat tranenthee getrokken met in gedachten alle
kunstenaars, partners en inwoners uit Den Haag die al weken
aan het repeteren waren en stonden te popelen om heel wat
schoons aan het publiek te laten zien. En net op dat punt gaat
de stekker eruit. Tegelijkertijd, wat overeind bleef was ontroerend goed!

In de Concertzaal opende het Residentie Orkest met de
feestelijke Fanfare van Dukas. Vervolgens trad Fazıl Say, een
van de spraakmakendste pianisten van deze tijd en tevens
associate artist van dit Open Festival, op met zijn eigen poëtische pianoconcert ‘Silk Road’. Gevolgd door de verstilling
van Prince Credell & Lydia Bustinduy, afzwaaiende dansers
van Nederlands Dans Theater in een van de mooiste delen
uit Beethovens oeuvre, de Cavatina uit Strijkkwartet op. 130,
in een speciaal voor deze gelegenheid gecreëerde nieuwe
choreografie van Dimo Milev. Met als afsluiting het bruisende
Carnaval van Dvorák. En dit alles onder leiding van de nieuwe
chef-dirigent Anja Bihlmaier van het Residentie Orkest.

Opening met Little Amal

Op vrijdagavond 19 november werd het nieuwe cultuurhuis
Amare geopend met een bijzonder openingsritueel op het
Spuiplein, met Little Amal als hooggeëerde gast. Achter de
ramen van Amare speelde zich een muzikale belevenis af: Het
meisje en de ooievaar.

In het Danstheater was er uiteindelijk een ander programma
dan oorspronkelijk beoogd. We presenteerden de extended
versie van Bedroom Folk (choreografie Sharon Eyal) door
Nederlands Dans Theater. Romana Vrede van het Nationale
Theater speelde toepasselijk een aantal scènes uit Liefdesverklaring (tekst Magne van de Berg), waarmee Amare en
Het Nationale Theater ook de wederzijdse intentie uitspraken om grote theater/toneelproducties waar de Koninklijk
Schouwburg te klein voor is gezamenlijk mogelijk te maken

Op de bedwelmende muziek van de Haagse componiste
Genevieve Murphy, gespeeld door Neo-Fanfare 9x13, zag
Little Amal haar eigen verhaal in Den Haag verschijnen.
Stadsgenoten speelden en dansten in de ramen van Amare in
een choreografie van MEYER-CHAFFAUD, terwijl het gebouw
raam voor raam tot leven kwam.
Door de coronamaatregelen kon er geen publiek bij zijn, maar
werd het openingsritueel live uitgezonden op Omroep West.

in Amare. Tot slot zouden we een nieuw duet presenteren
van associate artist van het Open Festival Redouan Ait Chitt
met danser Annemieke Mooij in een choreografie van Imre &
Marne van Opstal. Door omstandigheden moest Van Mooij
zich terugtrekken en lukte het niet om een danser te vinden
die paste bij de artistieke uitgangspunten van dit nieuwe duet.
Met zegen van Redouan Ait Chitt is gekozen voor het duet
Force D’Âmes (zielskracht) door Delphine ‘DeyDey’ Nguyen &
Manuela Bolegue, beide internationale hiphopdansers.

Het openingsritueel is bekeken door 158.000 unieke
bezoekers en terug te kijken via:
https://www.omroepwest.nl/nieuws/4484806/
kijk-hier-de-opening-van-cultuurcomplex-amare-terug


“Wat een indrukwekkende openingsvoorstelling!
Met voor mij 2 favoriete onderdelen en Little Amal
(wat me doet denken aan de reuzen van Royal de
Luxe in Leeuwarden) en Neo Fanfare 9x13, die ik
ken van Wonderfeel. Ik heb er van genoten via
TV West !!!”



“Wat een mooie en emotionele opening mijn
kinderen huilen omdat ze niet willen dat
Amal Den Haag verlaat”
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“Ik verklaar u de liefde. U daar, wij hier. Alleen met
elkaar. U bent hier nu welkom bij ons.”
uit: Liefdesverklaring, tekst: Magne van de Berg
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50 jaar Haagse Hits

In dit unieke theaterconcert reisde het publiek door een feest
van herkenning met natuurlijk een tribute aan The Golden
Earring, Anouk en Q65. We droomden weg bij De Zee van Paul
van Vliet en dansten op de stoel bij Mijn Stad van Goldband.
Een 60-koppig live-orkest en backing vocals van het Koninklijk Conservatorium begeleidden onder leiding van dirigent
Clark Rundell een keur aan Haagse artiesten. Arrangeur en
componist des vaderlands Martin Fondse ving zowel oude
als nieuwe hits in overrompelende orkestrale arrangementen voor de solisten van de avond: Mula B, Goldband, Tess
Merlot, Emmaly Brown en Pat Smith. Het programma was een
co-productie van Amare, Koninklijk Conservatorium en Paard.
Deze concertavond zal in 2023 terugkomen in de Concertzaal
van Amare.

Anders dan in 2020 werd door de theaters in Nederland voor
2021 meer ingezet op een ‘normaal’ tweede helft van het jaar,
waardoor er minder livestreams en voorstellingen werden
ontwikkeld die in een coronasetting stand zouden houden. De
realiteit was weerbarstiger: door sluiting van de theaters in de
eerste en laatste periode van 2021 en beperkende maatregelen door de pandemie. Dat vroeg alsnog veel veerkracht en
een programmering die tot op de dag van vandaag nog steeds
volop in beweging is met annuleringen en verplaatsingen. Ook
in 2021 waren er landelijke richtlijnen opgesteld door de brancheverenigingen over de financiële verdeling tussen podia
en bespeler in geval van sluiting of beperkende maatregelen.
Daar waar deze regeling bepaalde bespelers nadelig troffen,
heeft Amare afwijkend van deze regeling gehandeld. Zo zijn
alle betrokkenen wiens inbreng bij het Open Festival niet door
kon gaan, betaald en ook een aantal zzp musici waarvan hun
concerten geannuleerd werden, vergoed.

Familiedag

Voor de familiedag op zondag 21 november sloegen de
Amare-bewoners hun handen ineen voor de familievoorstelling Feest! Een feest vier je samen en daarom nodigden wij
ook de circusartiesten van TeaTime Company en het humoristische duo George Tobal en Eran Ben-Michaël uit. Feest!
was een bonte verzameling van afwisselende acts. Met onder
meer scènes uit het ontroerend mooie The Big Crying (choreografie Marco Goecke) van Nederlands Dans Theater, Bliss
van Johan Inger door dansers van het Koninklijk Conservatorium dat een lentegevoel opriep, het bespelen van de geesten
in het ritmische Samoa door KC School voor Jong Talent en
de circusartiesten van TeaTime Company samen met het Residentie Orkest in een nieuwe versie van Stick Stock op Evoke
van Genevieve Murphy. Een programma vol muziek in alle
stijlen, dans, street art, circus én interactief. De schoolvoorstellingen later in december konden helaas niet doorgaan.

Op het gebied van internationaal & inclusief vierden wij met
een livestream vanuit de Nieuwe Kerk en Theater aan het
Spui Nowruz. Dit lentefestival met muziek, dans en poëzie
uit Centraal-Azië is een initiatief van betrokken Hagenaren
Balout Khazraei en Shervin Nekuee, die zich inzetten om de
stad cultureel nog rijker te maken. Ook werd de Concertzaal
van Amare ingewijd door het Amsterdam Sinfonietta met
stervioliste Janine Jansen met een van de meest populaire
klassieke werken aller tijden: Vivaldi’s De vier jaargetijden.
Waarover de Volkskrant schreef:


In de ochtend genoten kinderen en hun begeleiders van een
familieconcert van Fazil Say in de Conservatoriumzaal en
schalde de kleuterlach in de Amare Studio bij het doldwaze
PAK’M van Maas Theater.

In de Nieuwe Kerk was onder meer Marmoucha Orchestra
met de Spaans-Marokkaanse muzikant Hamid Ajbar, een
concert in het teken van Chaabi, Malhun, Sufi en AraboAndalusische muziek. In het Danstheater en in Nederland
kwam Breakin’ Convention Goes NL, het baanbrekende
hiphopfestival uit Londen met de beste internationale acts uit
Zuid-Afrika, Japan en de UK én Nederlandse acts. Lokale partners Haags Hiphop Centrum, Guap en Paard zorgden voor
nog meer feestvreugde met voorafgaand battles in de foyer
en na afloop een afterparty met de opkomende hiphopband
Kay Slice.

De eerste maanden in Amare

Na al die bijzondere projecten ter afscheid van het Zuiderstrandtheater en ter verwelkoming van Amare zouden wij er
haast aan voorbijgaan dat ondanks maanden van sluiting van
beide theaters, wij ook programma hebben gepresenteerd zover de pandemie dat toeliet - conform de drie speerpunten
verwoord in het Meerjarenbeleidsplan 2021-2024: internationaal en inclusief, de stad als curator en een leven lang
leren. Met focus op de disciplines muziek, dans en opera, met
inbegrip van muziektheater, musical, show, cabaret en circus
en ruim baan voor Haagse talenten/gezelschappen/festivals/
initiatieven, met inbegrip van Haagse amateurkunst.

In samenwerking met Stichting Hindoe Onderwijs Nederland (SHON) en Sanatan Hindoe Parishad Nederland was
er in Amare de Divali-lezing, deze keer door Martin Sitalsing, hoofdcommissaris van de regionale Politie Eenheid
Midden-Nederland. En na het aansteken van de Dia, een
Divali-concert samen met het Residentie Orkest en Denise
Jannah, Raj Mohan, Lucky Singh. En voor een breder publiek
de Diwali Show met comedians Narsingh Balwantsingh en
Roué Verveer.

We zouden in 2021 present zijn met circa 200 (inter)nationale voorstellingen. Het werden toch nog 140 voorstellingen,
1 livestream en 136 rondleidingen door Amare. Exclusief de
programma’s van onze huisgezelschappen Nederlands Dans
Theater en Residentie Orkest.
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“Meteen bij de eerste zangerige maten van de
Serenade voor strijkers van Tsjaikovksi valt op
hoe haarscherp de akoestiek in. Ook achter in de
zaal gaat geen detail verloren. ‘Mooi!’ roept een
man als de laatste zin van het treurende derde
deel wegebt.”
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Associate artists

Kwaliteit voor een breed publiek brachten we onder meer
met de Efteling-musical Jokie en Jet voor de allerkleinsten
in Amare. En een bomvol programma in de herfstvakantie in
samenwerking met De Betovering, waarbij ook voor het eerst
de publieke ruimtes van Amare én het Spuiplein flink werden ingezet met onder meer de HUM radio, DJ Friet, World’s
Smallest Escaperoom en een pannakooi, waarbij het super
gemotiveerde team van voetbalkunstenaar Nasser El Jackson
de leukste panna-moves leerde aan kinderen in opmaat naar
de voorstelling Bolistas van Corpo Máquina. In de Nieuwe
Kerk was daar na meerdere keren uitgesteld te zijn geweest
eindelijk Cor Bakker samen met Fuse met prachtig werk van
de grote Nederlandse liedcomponisten zoals Harry Bannink.
En vanwege eerder succes nogmaals Vergeten door Nederlands Kamerkoor & Arjan Ederveen over dementie. Ook werd
een serie lunchconcerten gestart samen met Dutch Classical
Talent met onder meer Jelmer de Moed en Animato Kwartet.
Het Februari Festival vond door corona in plaats van in
februari in juli plaats en stond in het teken van Camille SaintSaëns met 7 verschillende programma’s in 12 concerten.
Alle concerten werden ook uitgezonden op NTR Radio 4.
Samen met Todays Art presenteerden wij de ruimtelijke
installatie Spectrum van Schweigman& in de Amare Studio,
waarin je je letterlijk achterover laat vallen en je overgeeft aan
een eindeloos spectrum van kleuren. Spectrum moest door
sluiting van de theaters helaas voortijdig worden afgebroken.

Amare kende in 2021 een aantal associate artists,
kunstenaars aan wie we ons hebben verbonden. Zo hadden
Redouan Ait Chitt en Fazil Say een centrale rol rond het Open
festival. Fazil Say was in de week voorafgaand aan het Open
Festival al in de Concertzaal te beluisteren in zijn recital.
Naast zijn Pianoconcert Silk Road in het Introducing Amare
programma en het familieconcert op zondag 21 november,
gaf hij eerder die week ook een masterclass aan studenten
van het Koninklijk Conservatorium.
Redo won in 2019 de Zwaan, de belangrijkste prijs voor
Nederlandse dansers. Niet eerder won een breakdancer in
Nederland zo’n belangrijke prijs. Redo werd met verschillende
lichamelijke beperkingen geboren. Ondanks die complicaties heeft hij nooit toegelaten dat dit zijn leven negatief zou
beïnvloeden. Met zijn levensmotto ‘No limits, no excuses’ is hij
dan ook een groot voorbeeld voor veel kinderen en jongeren.
Redo ontwikkelde de jamsessies Make some noise samen met
het Haags Hiphop Centrum en het Koninklijk Conservatorium
(die door corona verplaatst is naar 2023). Ook zou hij in het
eerdergenoemde nieuwe duet met Annemieke Mooij in een
choreografie van Imre & Marne van Opstal te zien zijn in het
Introducing Amare programma. Redo was in de familievoorstelling Feest! wél te zien met zijn jeugdvriend Jeroen in het
prachtige vriendschapsduet Stepping Stone. Ook was Redo
de verbinder met Stichting het Gehandicapte Kind die we
hebben betrokken bij de familievoorstelling Feest!.

Ondanks dat de schoolvoorstellingen niet door konden gaan
door corona, hebben we in het kader van Een leven lang leren
veel bereikt. Er waren de bekende inleidingen en er was een
tweede Festival 1001 Nachten waarbij Muziekcentrum 1001
nachten een ‘take-over’ deed van het Danstheater. En via
het eerdergenoemde Little Amal en Wij Den Haag waren er
uiteenlopende participatieprojecten, zoals Body Landscape,
Instinctive Neighbourhood, de Parade, Workout Union en het
burenproject Mag ik binnenkomen?.

De Nederlandse topvioliste Simone Lamsma vertelde
over haar residentie bij Amare, het Residentie Orkest
en Koninklijk Conservatorium: “Een residency ontstaat
vaak uit een gezamenlijk verleden en vertrouwen, en biedt de
kans en vrijheid om onze band te versterken en uit te bouwen.
Wat ik ook fijn vind, is dat mijn residency ruimte biedt voor
concerten met het Residentie Orkest, maar ook voor het
geven van een recital, en het werken met studenten van het
Koninklijk Conservatorium.”

Amare is gastvrij voor optredens door Haagse amateurgezelschappen. Zo werd het weekend van 26 november een wel
heel bijzondere met maar liefst drie concerten op een rij door
Residentie Bach Ensembles & Bellitoni, Viotta Jeugdorkesten
en Hofstads JeugdOrkest.
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Tot slot is/was het Haagse New European Ensemble in
2021/2022 maar liefst 7x in Amare te ervaren met in 2021 in
de Nieuwe Kerk een componistenportret van Jürg Frey en in
de Concertzaal 1984 waarin het verhaal van Orwell gecombineerd wordt met de escapades van Edward Snowden op de
muziek van de Estse componist Mihkel Kerem.
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Openingscampagne Amare

huis voor cultuur, educatie,
events en ontmoeting

19/20/21-NOV

driedaags
dans en muziek
festival

opent

het huis van:
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2.2 Marketing-communicatie en kaartverkoop
Annuleringen

2021 was het jaar van Covid-19 én van de transitie naar
Amare. Bijna het complete seizoen 20/21 werd geannuleerd of
vond plaats met verschillende typen coronabeperkingen. Het
marketingteam raakte bedreven in het eenduidig communiceren van steeds veranderende coronamaatregelen die vaak
zeer kort na elke persconferentie in werking traden. Daarnaast
was er de afsluiting van de periode in het Zuiderstrandtheater
en de inhuizing in Amare, met een grotendeels afgelast openingsfestival en een (voorzichtige) start van de programmering in de nieuwe zalen. Dit alles trok een zware wissel op het
marketingteam, maar het is uiteindelijk toch gelukt om alles in
goede banen te leiden en Amare succesvol te introduceren bij
het grote publiek.

seizoen 21/22

totaal (sinds
mrt ‘20)

aantal
events

89

323

206

618

aantal
tickets

24.930

27.358

29.360

81.648

Bruto
omzet

€751.000

€826.000

€892.00

€2.460.000

Transitie naar Amare

In 2021 kreeg het merk Amare steeds meer vorm en startten
de grote publiekscampagnes. Vanuit de basis die in 2020 was
gelegd (de ontwikkeling van de merkstrategie en de visuele
identiteit, samen met creative agency Silo) begonnen we het
merk Amare meer lading te geven.
In de eerste helft van het jaar informeerden we het publiek
van het Zuiderstrandtheater over de vorderingen van de
bouw van Amare via de kanalen van het Zuiderstrandtheater.
We maakten het publiek warm voor het gebouw, de zalen en
de programmering van Amare. We startten met het regelmatig
produceren van content rondom Amare en we publiceerden
dat alles op de eind 2020 gelanceerde website en social
media kanalen van Amare.

We hebben het hele jaar met een door coronamaatregelen
beperkte capaciteit van de zalen te maken gehad. Bij de
concerten en voorstellingen van Stichting Amare waren
24.761 bezoekers aanwezig. Dat is een derde lager dan in
2020. De gemiddelde bezettingsgraad bedroeg 55%. Bij de
concerten van het Residentie Orkest waren 11.310 bezoekers
aanwezig met een bezettingsgraad van 74%, en de voorstellingen van Nederlands Dans Theater trokken 10.761 bezoekers,
met een bezettingsgraad van 86%.

Tot onze grote spijt was een echt afscheid van het Zuiderstrandtheater door de coronamaatregelen niet mogelijk.

In totaal ontvingen we met de drie organisaties 48.614 bezoekers voor de concerten en voorstellingen in Amare en de
Nieuwe Kerk, een fractie minder dan in 2020.

Vanaf juni 2021 startten we met de drie campagnes die waren
uitgewerkt in een overkoepelend marketingcommunicatie
plan. Het plan werd opgesteld in samenwerking met de
marketeers van de drie partners van Amare: het Residentie
Orkest, Nederlands Dans Theater en het Koninklijk
Conservatorium. De partners waren ook nadrukkelijk
betrokken bij de uitwerking van de campagnes.

Nieuw waren de (voornamelijk gratis) rondleidingen door
het nieuwe Amare gebouw. De 136 rondleidingen trokken
2.425 bezoekers.
De laatste maanden in het Zuiderstrandtheater waren nog
goed voor 27 voorstellingen, met als belangrijkste evenementen een mini coronaproof afscheidsfestival én een Fieldlab
testevenement met 545 bezoekers. In totaal kwamen er 1.102
bezoekers naar de voorstellingen in het Zuiderstrandtheater
en de overall bezettingsgraad was 69%.

Onze opdracht aan merkbureau Silo was om een campagne
stijl te ontwikkelen waarbinnen verschillende boodschappen herkenbaar gebracht konden worden. We wilden het
merk koppelen aan het nieuwe gebouw en de verschillende
functies die het gebouw heeft; we wilden aandacht voor de
programmering en de cohesie met de stad; daarnaast wilden
we ook aandacht voor kaartverkoop.

In 2021 bezochten 8.993 bezoekers 72 voorstellingen in
de Nieuwe Kerk, en de bezettingsgraad was 50%.

Ook formuleerden we een tagline die in alle uitingen gebruikt
wordt: Huis voor cultuur, educatie, events en ontmoeting.

Op de nieuwe locatie Amare vonden in 2021 80 voorstellingen en concerten plaats die door 36.335 personen werden
bezocht, met een bezettingsgraad van 57%.
In 2021 zijn geen seizoensbrochures uitgebracht; nieuw is de
tweemaandelijks agenda die vanaf november/december 2021
is geïntroduceerd.
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seizoen 20/21

Na correctie op corona-annuleringen vonden er 140
voorstellingen en concerten vanuit Stichting Amare plaats.
Dat is 8% meer dan de voorstellingen/concerten in coronajaar 2020. Daarnaast vonden ook 24 concerten van het
Residentie Orkest en 19 voorstellingen van Nederlands Dans
Theater plaats. Hiermee komen we op een totaal van 183
concerten en voorstellingen in Amare en de Nieuwe Kerk,
10% meer dan de evenementen in 2020, maar nog steeds
maar een fractie van een ‘regulier’ jaar.

seizoen 19/20

Publieksbereik

Annuleringen /
verplaatsingen

Door de laatste seizoenen heen zijn er 618 voorstellingen en
concerten geannuleerd, waarvoor 81.648 tickets waren ver
kocht, met een waarde van ruim € 2,4 mln.
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Introductiecampagnes

Naast de reguliere campagnes werden twee grote contentmarketing campagnes rondom Amare gelanceerd. Het doel
van deze contentmarketing campagnes is om relevante en
waardevolle (redactionele) content te maken die precies aansluit bij de behoeften van onze doelgroepen, en die helpt het
nieuwe merk Amare te laden als Huis voor heel Den Haag.

De introductiecampagne van Amare verliep in een aantal
fases, ondersteund door een always on online campagne
en de benadering van de verschillende communicatiedoelgroepen, waaronder uiteraard de regionale en landelijke pers.
De campagneflights waren in eerste instantie gericht op brand
awareness en daarna op conversie.

Het eerste project was Wij Den Haag. Voor Wij Den Haag
hebben we een serie ‘achter de schermen’ video’s ontwikkeld,
waarin het maakproces van Wij Den Haag in beeld wordt
gebracht en waarin aandacht is voor iedereen die participeert:

- De eerste fase (half juni) was gericht op het aankondigen
van het seizoen bij de vaste achterban, door middel van een
kennismakingsbrochure en een campagne waarbij lokale en
regionale middelen werden ingezet.
- De tweede fase, het Open Huis, (eerste weekend september) draaide om de kennismaking met het gebouw, de
opening van het seizoen en het weekend van het Haagse
UIT
- Festival. Ook hier werden voornamelijk lokale en regionale
media ingezet.
- Kort voor de start van het Open Huis, op 2 september, vond
de overdracht van Amare plaats door bouwers en gemeente
aan de bewoners van Amare, alles in aanwezigheid van het
Koninklijk Paar.
- In de derde fase (19 t/m 21 november) presenteerde Amare
zich inhoudelijk, en was de regionale en landelijke campagne
gericht op de programmering en het openingsweekend.

Een belangrijk onderdeel van de opening van Amare vormde
het bezoek van de metershoge pop Little Amal. Amare heeft
Little Amal uitgenodigd voor een verblijf in Den Haag en ontving haar als speciale gast tijdens het Open Festival. De Amare
website en socials deden verslag van het bezoek van Little
Amal.
We verstuurden twee persberichten die de nodige free publicity opleverden, we plaatsten een tiental berichten op de Amare
website en totaal 54 berichten op de social media kanalen
van Amare. Little Amal opende Amare op 19 november, de
livestream daarvan trok 158.000 unieke kijkers.

Door nieuwe coronamaatregelen van half november 2021 werd
het overgrote deel van het openingsfestival enkele dagen voor
de start geannuleerd. Het randprogramma in de openbare
ruimtes van Amare en de openingsavond voor genodigden
mochten helaas niet doorgaan. De meeste middelen van de
campagne waren toen al ingezet.

Stichting Amare Jaarverslag 2021
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Communicatie
Periode 1 juni - 31
december

Online & Social media
kosten

bereik

2021

Paid media
DM

€49.994

3,6 mln views

Print advertenties

€10.592

20.000

RTV

€54.933

1.343 spots (radio/tv)

Online

€17.762

6 mln view

Totaal

€156.206

Gedurende de introductiemaanden werden de verschillende
communicatie doelgroepen consistent benaderd en geïnformeerd, met name op de website en socials van Amare,
en via nieuwsbrieven (voor werknemers van de vier partners,
voor stakeholders, voor zakelijke relaties en sponsors en voor
publiek).

1 juni - 31 december ‘21

Mediawaarde print&online

€2.000.000

Aantal berichten

906

Bereik

2.201.019

Tijd op site

3.23 min

Nieuwsbriefabbonnees algemeen

26.000

Inclusief genre nieuwsbrieven

40.616

Instagram

3.409

Facebook

2.340

Twitter 31/12

4.796

Linkedin 31/12

1.554

Totaal

12.099

De social media kanalen van Amare zijn nog jong, maar aan
het groeien: in totaal hebben we ruim 12.000 volgers op de
verschillende kanalen.

805 mln.

De 906 berichten die verschenen over Amare in de campagneperiode hebben een mediawaarde van ruim 2 miljoen euro,
en een gezamenlijke totale oplage van 805 miljoen.

Het aantal abonnees op onze maandelijkse nieuwsbrief is met
13% gegroeid tot 26.000 abonnees. Inclusief abonnees op
genre nieuwsbrieven is dat zelfs 40.616 abonnees.

De berichtgeving is overwegend positief geweest, 90%
van de berichten is positief of neutraal.

Personeel

Eind 2020 werd het marketingteam versterkt met een content
marketeer en een multimedia vormgever, zodat de productie
van content voor website en social media gestructureerd kon
plaatsvinden, en de vormgeving van communicatiemiddelen
voor Amare grotendeels in huis plaats kon vinden. Gedurende
het najaar was het nodig om een aantal freelance PR specialisten tijdelijk in huis te halen, vanwege de grote hoeveelheid activiteiten in Amare en de persaanvragen die daaruit
voortvloeiden. Er was het hele jaar een vacature van email
marketeer, die niet ingevuld kon worden. In plaats daarvan is
voorlopig een marketing assistent aangenomen, ter ondersteuning van de voorstellingsmarketeers.

De naamsbekendheid van Amare kon nog niet gemeten
worden. In 2022 zal een eerste meting plaatsvinden.

Stichting Amare Jaarverslag 2021

Pageviews

Het jaar 2021 bracht 259.323 bezoekers op de website die
circa 2,2 mln. pagina’s bekeken. De duur van het bezoek was
ruim 3 minuten en het aantal bekeken pagina’s per bezoek
was 8,5. 63% van de bezoekers bezoekt de website op een
smartphone. Dit is 10% meer dan in 2020. Het verkeer op de
website is voornamelijk afkomstig uit zoekmachines (Google),
direct verkeer en betaald verkeer (uit de online campagnes).

Behaalde exposure:

€2.000.000

259.323

Social Media:

Er was veel contact met de pers (regionaal en landelijk).
Er zijn 5 persberichten verstuurd, en de aanwezigheid van het
koninklijk paar bij de overdracht op 2 september vormde een
piek in media exposure. Het bijzondere gebouw, met name de
Concertzaal en haar uitmuntende akoestiek, was voor veel
media reden om aandacht te besteden aan Amare.

Earned Media

Website bezoeken
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Kassa en Informatie

Het is goed om te realiseren wat een enorme impact Covid-19
heeft gehad op de Horeca, er is sprake van een enorme krapte
op de arbeidsmarkt en ook toeleveranciers en ondersteunende diensten leveren niet zoals we dat gewoon waren.
Dit waren extra uitdagende omstandigheden die onze grote
opdracht in Amare heeft vermoeilijkt, maar ons niet uit het
veld heeft geslagen. Het is dan ook gelukt om per september
2021 de exploitatie van de Stadskantine in beperkte vorm op
te starten en de dienstverlening aan de bewoners van Amare
smakelijk te borgen.

De werkzaamheden voor de collega’s van de afdeling kaartverkoop en informatie bestonden helaas veelal uit het retourneren van geld van gekochte kaarten, administratie die hoort
bij annuleringen en het informeren van/contact hebben met
bezoekers die hier vragen over hadden.
Na een reductie van een personele bezetting i.v.m. 2 jaar
corona is het team K&I van 5 personen dit jaar gegroeid naar
10 personen. Dit om te voldoen aan de ruime openingstijden
van de afdeling en de vele bespelingen. Desondanks was door
ziekte en het inwerken van nieuwe mensen in combinatie met
de nieuwe setting in Amare de werkdruk hoog.

Personeel

De exploitatieopdracht van Amare brengt ook een grotere
opdracht voor de afdeling Horeca & Publieksservice. Wij hebben hierop gereageerd door twee nieuwe bedrijfsleiders aan
te nemen, welke eind 2021 aan het inwerktraject zijn gestart.
Tevens hebben wij een PvA selectie & werving geschreven
en uitgevoerd m.b.t. ons oproeppersoneel. Samenvattend
hebben we de diverse Haagsche opleidingsinstituten benaderd om personeel te werven. Denk hierbij aan het Koninklijk
Conservatorium, het Mondriaan College en de Hotelschool.
Deze toenadering is niet vruchteloos gebleken; wij zijn in korte
tijd van 15 naar 70 actieve oproepmedewerkers gegaan.

Voor het Koninklijk Conservatorium zijn we in 2021 gestart met
de gesprekken over uitvoer van een deel van de kaartverkoop,
net zoals we doen voor de andere Amare partners. In 2022
starten de eerste pilots hiervoor.

2.3 Horeca en publieksservice
Amare

De afdeling Horeca & Publieksservice speelde een belangrijke
rol in de verhuizing naar Amare.
Het betekende allereerst het ordentelijk opleveren van het
oude theater, het schiften van spullen die behouden moeten worden en het vinden van een nieuwe eigenaar voor de
spullen die wij niet mee konden nemen naar Amare. Dat heeft
tot een aantal initiatieven geleid, zoals een weggeefmarkt in
het Zuiderstrandtheater waar geselecteerde items afgehaald
konden worden, alsook een aantal culturele instellingen uit de
regio die meubilair en materiaal tegen een kleine symbolische
vergoeding konden overnemen.
In Amare was het zaak om vaart te maken. Wij kregen in de
eerste week van augustus de sleutel van het pand en hadden
een kleine maand om het onaffe gebouw ons eigen te maken
voor het eerste concert op 2 september. Dat is binnen de
omstandigheden uitzonderlijk goed gelukt en behelsde voornamelijk het realiseren van een tijdelijke inrichting in afwachting van het definitieve interieur, het opzetten van communicatiemiddelen en veiligheidsplannen, en het bedenken van
werkprocessen en personeelsinstructies.

Herbs Hospitality

Met de ingebruikname van Amare is ook onze samenwerking
met Herbs Hospitality gestart. Na een gedegen marktonderzoek en tender is deze partij gekozen als nieuwe Horeca-partner voor de exploitatie van onze Stadskantine, Brasserie
Amare en de Artiestenfoyer.
Het is voor Herbs een veelbelovende maar ook moeizame
start geweest in Amare, met name door nog niet afgeronde
interieuronderdelen, maar ook door externe factoren zoals
de lockdown en krapte op de arbeidsmarkt (een direct gevolg
van Covid-19).
Het is bewonderenswaardig om terug te kijken op het afgelopen half jaar van onze samenwerking, waarin wij, zij aan zij en
als partners, dit avontuur zijn aangegaan en elkaar hebben
ondersteund. Wij kijken dan ook met trots terug op deze eerste periode van samenwerken, waarbij wij altijd in gesprek zijn
gebleven met een pragmatisch constructieve attitude.
Stichting Amare Jaarverslag 2021
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2.4 Huisvesting en facilitair
Transitie naar Amare

inrichting en inbouw. In de periode juli t/m december is de
afdeling aangevuld met een manager Huisvesting & Facilitair
ad interim en een tijdelijke kracht voor huisvestingsprojecten.
Ook is de coördinator hard services weer werkzaam.

Ook de vernieuwde afdeling Huisvesting & Facilitair vervulde
een cruciale rol in de transitie naar Amare. Deze afdeling is
ook tijdelijk versterkt en ondersteund en had zowel te maken
met de oplevering van de nieuwbouw, het proces van verhuizing en inrichting als met de overgang van de bouw- en
projectfase naar de beheerfase. Door de verlate oplevering
liepen al deze fases ook nog eens parallel aan elkaar.

De projecten

In 2021 is hoofdzakelijk gewerkt aan de projecten om Amare
goed te laten functioneren. Hieronder staat een uiteenzetting
van de grotere projecten voor het gebouw Amare, inclusief de
dienstverlening voor onze partners RO, NDT en KC. Het aandeel van de afdeling was hierin onder andere projectleiding,
begeleiding, advisering en uitvoering.

Er zijn twee grote veranderingen ten opzichte van het Zuiderstrandtheater: ten eerste het formaat en de complexiteit van
het gebouw en ten tweede de aanwezigheid van het Koninklijk
Conservatorium (KC) als extra onderhuurder. Met de drie
onderhuurders is een zogenaamd huur-plus contract af
gesproken: Amare levert de complete dienstverlening aan
de huurders voor alle aspecten van Huisvesting en Facilitaire
zaken. Op basis van het huurcontract is in samenspraak met
de onderhuurders de gehele dienstverlening uitgewerkt in
een Producten & Diensten Catalogus en een Service Level
Agreement.

- Het verhuizen vanuit de oude panden naar het nieuwe
gebouw
- Het leeg opleveren van de oude panden aan de Gemeente
Den Haag
- Ingebruikname en oplevering van het gebouw Amare
- Managen van restpunten
- Managen van mutaties en verzoeken
- Inregelen van de gebouw gebonden en technische
installaties, waaronder de toegangscontrole
- Inrichten ICT Cloud-kantooromgeving met Office 365,
MS Teams, (mobiele)telefonie en printing.
- Aanleggen/uitbreiding WIFI netwerk en beheer in Amare
- Aanleggen Kassasystemen
- Inrichten Narrowcasting
- Inrichten Security op het netwerk
- Inrichten modernisering ICT
- Inrichten en verbeteren van het applicatielandschap
(bv iTheatre, Nostradamus)
- Het ontwikkelen en opzetten van een Producten Diensten
Catalogus
- Het inkopen van diensten zoals de schoonmaak en beveiliging (incl PvE, inkooptraject, etc)
- Het opzetten van een nieuwe BHV organisatie, het
Bedrijfsnoodplan, inclusief het schrijven van beleidsplannen.
- Inrichten van de processen van het DBM contract met
VWVB en de gemeente.
- Het opzetten van het Facilitair ServicePunt (FSP) en het d
oorontwikkelen hiervan.

De services, diensten, huisvesting en het ICT-netwerk hadden
in de oude situatie betrekking op plm. 8.000 m2 verspreid
over meerdere panden. Amare is 55.000 m2 vloeroppervlakte
groot en heeft een veelvoud aan stakeholders en opgaven.
Deze wijziging en schaalvergroting maakte het noodzakelijk
om te evolueren van een Facilitaire Dienst naar een afdeling
Huisvesting en Facilitair en een uitbreiding met een splitsing
in Hard services en Soft services. Er is met een beperkt aantal
medewerkers veel werk verzet om deze transitie te kunnen
verwezenlijken: denk aan het managen van alle projecten,
aanbestedingen, de inrichting van werkprocessen, het bedrijfsnoodplan, de beveiliging, de BHV en het sluitplan voor
het gebouw Amare.
In de zomer werd de verhuizing gerealiseerd van de inboedel
naar Amare en werden de oude panden opgeleverd, zoals het
Zuiderstrandtheater, het gebouw aan de Meppelweg en het
Lucent Danstheater. In het najaar heeft de afdeling Huisvesting en Facilitair de inhuizing begeleid van Stichting Amare
en de partners RO en NDT. Daarnaast werd gezorgd voor de
organisatie van mutaties en voor de inregeling van de producten en diensten voor zowel Amare zelf als voor de overige
bewoners en gebruikers van Amare.

Tactische sturing

Naast het operationele niveau van meldingen, offertes en
mutaties in samenspraak met Volker Wessels Vastgoed
Beheer (VWVB), is ook gestuurd op tactisch en strategisch
niveau. Het is van belang om te investeren in de relatie tussen
de eigenaar (Gemeente Den Haag), de hoofdhuurder (Stichting Amare) en de onderhuurders (NDT, KC en RO). Door
middel van tactische overleggen met eigenaar, VWVB en
Amare wordt het contract gemanaged. Door middel van bilaterale overleggen tussen Amare en partners wordt individuele
afstemming bereikt.
Ook is er een bewonersoverleg geïnitieerd om gezamenlijke
afstemming te bereiken.

De afdeling Huisvesting & Facilitair

In de periode januari t/m juni 2021 bestond de afdeling uit een
coördinator hard services en een coördinator soft services. De receptie-functies vallen onder de coördinator soft
services. Daarnaast is er een medewerker ICT en Netwerk. Ter
ondersteuning van het team is een externe kracht betrokken,
die zich aanvankelijk heeft beziggehouden met de ICT-ontwikkeling en applicaties. In deze periode was de coördinator hard
services uitgevallen wegens ziekte.
Voor de ontwikkeling van de nieuwe afdeling is een gespecialiseerd adviesbureau in de arm genomen, Drees & Sommer.
Zij hebben geadviseerd over structuur en formatie. Daarnaast
zijn zij o.a. ingeschakeld voor het opstellen van het kwaliteit-handboek waarin het contract met de onderhoudspartij
Volker Wessels is uitgewerkt en voor het begeleiden van de
Stichting Amare Jaarverslag 2021
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2.5 Theatertechniek

2.6 Development
(sponsoring en fondsenwerving)


De theatertechnische afdeling heeft met de verhuizing naar
Amare een veel grotere en complexere opdracht dan het
geval was in Zuiderstrandtheater. Er is veel tijd besteed aan
scholing, instructie en vooral inregeling van de complexe
techniek van de zalen in Amare. Omdat de inhuisperiode
tussen oplevering en het daadwerkelijk mogelijk maken van
de eerste voorstellingen en concerten veel korter was dan
was voorzien, betekende dit een extra druk op de ploeg, die
desondanks er op indrukwekkende wijze in is geslaagd alle
geplande evenementen te realiseren. Ondanks het zorgwekkende feit dat diverse installaties niet of niet goed functioneerden en er te weinig tijd was en is om alles goed in de
vingers te krijgen. Dat zal tijd kosten. De grootste zorg is echter het tekort aan technici, een landelijk probleem, dat indien
dit niet wordt opgelost het doorgaan van producties
en evenementen in de weg kan staan.

 oor het beschikbaar stellen van in prijs
D
gereduceerde tickets halen we drempels weg en
willen we een nieuw en divers publiek aantrekken.

Ook voor de afdeling Development stond het afgelopen jaar
in het teken van de verhuizing van het Zuiderstrandtheater
naar Amare. Met de overgang naar Amare is de afdeling versterkt. De inkomsten van sponsoren en donoren blijven via de
gelieerde stichting Fonds Podium van de Stad lopen. Er werd
een al in 2020 ontwikkelde wervingscampagne, gericht op
bedrijven, fondsen en particulieren verder uitgerold.
Zo werd met de verhuizing naar Amare de Culture Club The
Hague in 2021 getransformeerd tot de Amare Member Club,
het nieuwe zakelijke platform van Amare. De Amare Member
Club kent een corporate en private membership. Op 31 december 2021 bestond de Amare Member Club uit 17 corporate
members en 11 private members.

 ijdens de coronapandemie zijn veel technici de afT
gelopen paar jaar gedwongen om ander werk gaan te
zoeken en nu alles weer opengaat komen die technici
niet zomaar terug naar de culturele sector. In de techniek is in brede lijn veel werk wat even goed of beter
betaalt en een regelmatiger arbeidspatroon biedt. Dit
speelt al sinds vorig jaar en daarom hebben we samen
met Het Nationale Theater, de Rotterdamse Schouwburg
en NDT een werkgroep opgericht om te kijken of we grip
kunnen krijgen op dit probleem. Dat is gericht op elkaar
ondersteunen waar mogelijk door het delen van de
techniekpool van freelancers en in enkele gevallen van
apparatuur. Maar ook om te praten met de opleidingen
over hoe we samen iets kunnen doen aan dit personeelstekort. Feit is dat Amare structureel 3,5 fte aan techniek
tekortkomt en er daarbovenop nog 3 fte aan niet ingevulde vacatures zijn.

Een nieuw onderdeel is Nice to Meet You en geeft invulling
aan onze missie om van Amare een toegankelijk en inclusief
cultuurhuis te maken. Nice to Meet You zorgt ervoor dat Amare toegankelijk wordt voor mensen die cultuur niet vanzelfsprekend vinden of de financiële middelen niet hebben en/of
het theater niet weten te vinden. Door het beschikbaar stellen
van in prijs gereduceerde tickets halen we deze drempels weg
en willen we een nieuw en divers publiek aantrekken. In 2021
verbonden zich reeds twee partners en één fonds aan het
Nice to Meet You programma wat resulteerde in een startbedrag van € 25.000 op 31 december jl. Met dit bedrag kunnen in 2022 al zo’n 1000 gereduceerde tickets beschikbaar
worden gesteld.
In december 2021 werd Amare Friends gelanceerd, het
vriendenprogramma van Amare. Dit programma wordt in
2022 actief onder de aandacht gebracht van onze bezoekers
door middel van diverse marketingacties, zowel on- als offline.
In de tweede helft van 2021 is een eerste start gemaakt met
het in kaart brengen van particuliere begunstigers die
graag een grote of meerjarige schenking willen doen aan
Amare. Gedurende dit jaar werd de eerste grote particuliere
donatie van € 50.000 ontvangen. Ook werd een eenmalige
schenking van € 1.000 ontvangen.
In 2021 zijn er voor de openingsactiviteiten en de inrichting
van Amare meer dan vijftig fondsaanvragen ingediend. Hieruit zijn verschillende toezeggingen binnengekomen. Voor het
project Wij Den Haag (deelprojecten Little Amal en Miotto) is
een bedrag van € 68.350 opgehaald. Voor het Open Festival
is er € 105.000 toegezegd en voor de inrichting van Amare
is er reeds € 220.000 geworven. Eveneens is er € 10.000
toegekend aan het Nice to meet You programma.
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2.7 Zakelijke verhuur
Eind 2021 is de bestaande campagnecommissie uitgebreid
met de oprichting van een internationale campagnecommissie met als doel in 2022 ook het internationale netwerk in
Den Haag en omstreken te activeren. Met de andere drie
bewoners van Amare vond het afgelopen jaar structureel
overleg plaats met als doel de samenwerking verder te
optimaliseren. De samenwerking met Van Dooren Advies
is per 1 december jl. afgerond.

Amare heeft een belangrijke evenementen- en congres
functie. In het ontwerp van het gebouw is deze functionaliteit
meegenomen en is er ruim voorzien in break-out rooms,
horecafaciliteiten en ontvangstmogelijkheden. De opdracht
voor Amare is om met deze afdeling een stevige omzet te
realiseren die de culturele programmering van Amare ondersteunt.
Het jaar 2021 stond dan ook in het teken van ontwikkeling
van de afdeling, voorbereiding en het in de markt zetten van
Amare als nieuwe grote congreslocatie in het centrum van
Den Haag.

In december 2021 verbond Rabobank Regio Den Haag zich
voor drie jaar aan Amare als Founding Partner van Open
Amare. Met een gezamenlijke ambitie om te investeren in
verbinding en gemeenschap in de stad wordt samen aan
een community gebouwd van stadsbewoners, ondernemers,
cultuurliefhebbers, studenten en kunstenaars.

Wat is aangepakt is het uitzetten van een koers voor de congresfunctie met speciale aandacht voor het (inter)nationaal
op de kaart zetten van Amare in een complexe en veranderende markt.

In 2021 is een succesvolle basis gelegd voor een compleet
wervingsprogramma van Amare. Er is gebouwd aan een goed
team Development & Relatiebeheer, wat nu bestaat uit drie
personen. Er zijn diverse samenwerkingsverbanden opgestart en de Amare Member Club groeit door. In 2022 zal het
programma verder worden geoptimaliseerd en zal het fonds
programma-onderdelen ondersteunen.


Daarnaast heeft de afdeling een ontwikkeling doorgemaakt,
waarbij we afscheid hebben genomen van een van de medewerkers en twee event managers hebben toegevoegd aan het
team.
De zakelijke verhuur zelf werd net als alle andere activiteiten
behoorlijk beperkt door corona.

I n december 2021 verbond Rabobank Regio Den
Haag zich voor drie jaar aan Amare als Founding
Partner van Open Amare. Met een gezamenlijke
ambitie om te investeren in verbinding en gemeenschap in de stad wordt samen aan een community
gebouwd van stadsbewoners, ondernemers,
cultuurliefhebbers, studenten en kunstenaars.

Als er iets mocht plaatsvinden, dan was het met restricties.
Als gevolg hiervan werden online & hybride events georganiseerd. De omzetcijfers werden bij lange na niet gehaald.
Daarentegen hebben we wel al de enorme aantrekkingskracht
van Amare kunnen ervaren. In de paar maanden dat er events
georganiseerd mochten worden was de belangstelling voor
Amare als locatie overweldigend.
We hebben Amare als nieuw, duurzaam gebouw op een
geweldige locatie goed weten te positioneren en dit levert
ondanks alles hoopgevende resultaten op.
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2.8 Personeel en organisatie
Werkplezier in tijden van thuiswerken

Organisatie ontwikkeling

Door de elkaar opvolgende lockdowns stond vrijwel het gehele
jaar in het teken van voornamelijk thuiswerken en via Teams
elkaar ontmoeten en samenwerken. Dat heeft gevolgen gehad
voor de saamhorigheid en de wijze waarop we toch zijn doorgegaan en prestaties hebben geleverd. Ook in de zalen waar
zakelijke events plaatsvonden of streamings zonder publiek.
Er kwam desondanks veel tot stand en er was inventiviteit en
creatief vermogen in de steeds veranderende realiteit. De
betrokkenheid en motivatie van de medewerkers bleef hoog (zo
bleek uit een personeelsonderzoek dat in voorjaar van 2021 is
afgenomen: de corona-monitor). Tegelijkertijd was het nodig
om aandacht te schenken aan communicatie, digitale bijeenkomsten, meubilair en apparatuur voor op het werk en begeleiding op maat voor collega’s die dat nodig hadden.

In 2020 is een plan ontwikkeld voor groei en professionalisering
van de organisatie. Dit is in 2021 deels uitgevoerd en verdere
ontwikkeling vindt nog plaats.
We bevinden ons in een enorm gebouw, met meer zalen, een
uitgebreide facilitaire opgave en een veelvoud van de zakelijke
en culturele omzet. Deze toegenomen complexiteit en verantwoordelijkheid vraagt om professionalisering en uitbreiding. De
organisatie heeft zich snel ontwikkeld en is zowel wendbaar en
flexibel als opgewassen tegen de toenemende druk en verantwoordelijkheid. Er is gewerkt aan een betere structuur voor
beleids- en besluitvorming door de formering van een MT en
een verbeterde en effectieve overlegstructuur.
In de organisatie hebben zich in 2021 verscheidene mutaties
voorgedaan ten behoeve van de ontwikkeling van Amare. Verschillende teams zijn uitgebreid door de schaalvergroting en
toenemende complexiteit van Amare. Er is een ruime flexibele
schil met zowel tijdelijke medewerkers als ZZP’ers. Zo hebben
we steeds oog gehad om gaten op te vullen waar nodig en
extra ondersteuning beschikbaar te stellen wanneer het werk
te omvangrijk werd.

Transitie naar nieuwbouw

De transitie naar Amare heeft veel impact gehad op de organisatie als geheel en op de individuele medewerkers. De voorbereidingen voor de verhuizing, de oplevering van het nieuwe
pand, de inrichting van Amare én van alle werkprocessen
vormde een enorme hoeveelheid extra werk die moest worden
geleverd op vrijwel alle afdelingen.

Op de afdeling Programma is een aantal wijzigingen doorgevoerd in de vorm van nieuwe functies. Het vertrek van de ‘stadsprogrammeur’, die ook global music programmeerde, leidde
tot de splitsing van de functie in een programmeur global
music, festivals en culturele feestdagen en de aanstelling van
een creative producer Open Amare.

Deze verhoogde werkdruk is in heel 2021 voelbaar aanwezig
geweest in de organisatie. In combinatie met corona heeft dit
zijn weerslag gehad op het team en op individuele medewerkers.
De oplevering werd met terugwerkende kracht per 1 juli 2021
geformaliseerd. In de praktijk is deze met vele nog openstaande
restpunten nog steeds gaande.

De afdeling Marketing en communicatie is samengevoegd
met de afdeling Kassa. Het hoofd is nu manager marketing &
communicatie en kaartverkoop geworden. Zij stuurt het Hoofd
Kassa aan. De tak marketing & communicatie is uitgebreid met
verschillende medewerkers door de toenemende schaalvergroting en informatievoorzieningsbehoefte van Amare.

Per 1 augustus zijn we verhuisd en begin september is Amare
geopend en vanaf dat moment hebben er activiteiten plaatsgevonden. Tegelijkertijd moest de inrichting nog plaatsvinden
van kantoren, horeca, foyers, garderobe et cetera. Daarnaast
werd signing en wayfinding nog aangebracht, trokken de
onderhuurders in en moesten alle werkprocessen worden
uitgewerkt en ingeregeld. Deze opeenstapeling van processen
heeft enorm veel van de organisatie gevergd en heeft ook zijn
weerslag gehad. Dit zien we terug in het ziekteverzuim en ook
in wisselingen in het personeelsbestand. Een verhuizing vraagt
veel aanpassingsvermogen van mensen. Er is veel aandacht
geweest en er zijn veel pogingen gedaan om medewerkers
hierin te begeleiden.
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Als gevolg van de toegenomen facilitaire en huisvestingsverantwoordelijkheid door de omvang van het gebouw, de contractvorm met Volker Wessels en de huurconstructie met NDT,
RO en KC is de afdeling Huisvesting en Facilitair heringericht en
uitgebreid. Een interim manager heeft de eerste fase hiervan
geleid. In 2022 zal deze functie permanent worden ingevuld.
Beoogd is om de huidige afdeling Zakelijke verhuur samen
te voegen met de afdeling Horeca & Publieksservice tot de
nieuwe afdeling Hospitality en Congressen. Hierdoor ontstaat
een afdeling die de uitdagingen van Amare op het gebied van
commercie, service en gastvrijheid aankan. Er zijn veel overlappende werkprocessen in beide afdelingen, zoals horeca en
publieks- en eventmanagement, die vanuit één visie op gastvrijheid, service, planning en doelmatigheid dienen te worden
aangestuurd. Dit proces wordt gestart met het zoeken van een
manager voor deze afdeling. Het wervingsproces zal worden
voortgezet in 2022.
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Van het theatertechnische team wordt in Amare meer
gevraagd met de vele zalen en een ambitie om de openbare
ruimte te bespelen. Door deze schaalvergroting van Amare
is ook de afdeling Techniek uitgebreid. Er is een functie gecreëerd, manager theatertechniek & planning. Deze stuurt vier
coördinatoren techniek aan (voorheen de toneelmeesters).
De coördinatoren zijn verdeeld in 4 vakgroepen en zij sturen
de specialisten podiumtechniek aan. Dit is een verdieping van
de voormalige techniekfunctie.

hebbenden en stakeholders. Als pleitbezorger van de podi
umkunsten is onze artistieke integriteit onomstreden. Wij zijn
ons bewust van onze voorbeeldfunctie. Handelingen strijdig
met deze voorbeeldfunctie leiden in de regel tot opzegging
van de samenwerking. Zowel bestuur als raad van toezicht
stellen zich dienstbaar op ten opzichte van het belang van de
podiumkunstensector en de maatschappelijke doelstelling.
De Stichting voegt exploitatieoverschotten toe aan het eigen
vermogen.

Voor de afdeling development wordt in 2022 gekeken naar
een andere inrichting van de afdeling. De plannen vanuit de
organisatieontwikkeling zijn nog volop bezig en zullen in 2022
verder worden uitgediept en vormgegeven.

(Maatregelen tegen) belangenverstrengeling
Bij de aanstelling van leden van de raad van toezicht wordt
getoetst op belangenverstrengeling en tegenstrijdig belang.
Voor werkzaamheden van de directeur-bestuurder elders
wordt bij de Raad van toezicht om toestemming gevraagd.

Ondernemingsraad

Er is op regelmatige basis overleg met de OR, de Directie en
HR. 2021 heeft in het teken gestaan van de volgende thema’s:
de organisatieverandering naar Amare, hoe de samenhang
gestimuleerd kon worden tijdens het thuiswerken en hoe de
werkdruk kon worden beheerst. De Directie heeft samen met
de OR en HR het organisatieontwikkelingsplan opgesteld en
uitgevoerd. De relatie tussen Directie en OR is constructief.
Er vond iedere vier weken een overleg plaats tussen
OR-Directie-HR.

Rolbewust handelen

Ziekteverzuim

Verantwoordelijkheid bestuur

De stichting werkt met een raad van toezicht en een directeur-bestuurder, die verantwoording aflegt aan de raad. De
raad bestaat uit 5 leden. Geen van de leden ontvangt enige
vergoeding. De lijnen binnen de organisatie zijn kort. Alle informatie is voor de raad van toezicht opvraagbaar, ook bij de
externe accountant. De rollen en verantwoordelijkheden van
de raad zijn vastgelegd in de statuten conform de adviezen in
de Governance Code Cultuur.

In 2020 waren er 43 verzuimmeldingen en lag het verzuimpercentage op 5,98%. In 2021 lag het aantal ziekmeldingen iets
hoger dan in 2020, 47 verzuimmeldingen. Het ziekteverzuimpercentage was aanzienlijk hoger dan in 2020 met 9,80%.
Dit is voornamelijk te verklaren vanuit Covid-19 en een aantal
langdurige ziektedossiers. De verhuizing naar Amare proberen we zoveel mogelijk in goede banen te leiden, maar een
verhuizing kan voor sommige medewerkers een opgave zijn.
We staan in nauw contact met deze medewerkers en zij ontvangen een adequate begeleiding om weer volledig te kunnen
terugkeren naar de organisatie. Ook doen we er alles aan om
de ontstane gaten op te vullen met tijdelijke medewerkers en/
of ZZP’ers.

Taken van de directeur-bestuurder zijn op hoofdlijnen vastgelegd in de statuten van de stichting en uitgebreid vastgelegd
in de functieomschrijving. De directeur-bestuurder vormt
samen met de directeur bedrijfsvoering de directie.

Zorgvuldig omgaan met mensen en middelen

De CAO Nederlandse Podia wordt nageleefd. Daarnaast is er
een actieve en betrokken OR. Elke 4 weken is er een overleg
tussen OR, Directie en HR. Jan Zoet is directeur-bestuurder
van de stichting met een vergoeding die ruim onder de WNTnorm valt.

Professioneel en onafhankelijk
toezichthouden

2.9 Toetsing naleving Governance Code
Cultuur, de Fair Practice Code en de Code
Diversiteit & Inclusie

De raad van toezicht neemt de Governance Code als leidraad
voor zijn functioneren en zal het komende jaar, onder meer in
de vorm van een directiereglement, zijn werkwijze en taakverdeling vastleggen en jaarlijks evalueren.

Werkgeverschap, opdrachtgeverschap,
governance en diversiteit

De raad van toezicht fungeert gevraagd en ongevraagd als
sparringpartner van het bestuur. Er vinden beoordelingsgesprekken plaats met het bestuur.

Stichting Amare onderschrijft de Governance Code Cultuur,
de Fair Practice Code en de Code Diversiteit & Inclusie. In de
komende jaren zal hieruit voortvloeiend beleid nader worden
geformaliseerd en vastgelegd.

Samenstelling raad van toezicht

De raad van toezicht bestaat momenteel uit 5 leden.
De maximale zittingstermijn bedraagt 2 x 4 jaar. De toezichthouders ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Zie ook bericht van de raad van toezicht. Jaarverslag
wordt gepubliceerd op de website.

Naleving Governance Code Cultuur
volgens 8 principes:
Realisatie maatschappelijke doelstelling

Onze maatschappelijke doelstelling is het publiek kennis te
laten maken met en te enthousiasmeren voor de podiumkunsten. De organisatie heeft een professioneel bestuur en
besteedt veel tijd aan overleg en samenwerking met belang
Stichting Amare Jaarverslag 2021
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2.10 Financiën
Resultaat 2021

Binnen de materiële beheerlasten is een verschuiving te zien
ten opzichte van de begroting. De huisvestingslasten blijven
flink achter als gevolg van de uitgestelde verhuizing.
De gestegen organisatiekosten worden veroorzaakt door de
vele uitgaven in ICT (exclusief investeringen), adviezen, verhuizing en aanloopkosten die nodig waren om Amare effectief en
logistiek in te richten.

De exploitatiebegroting 2021 die is opgenomen in dit jaarverslag is opgesteld onder de voorwaarden dat dit kalenderjaar
Coronavrij zou zijn en dat Amare vanaf het begin van het jaar
“up and running” in bedrijf was. De gerealiseerde cijfers over
2021 zijn echter in hoge mate beïnvloed, en afwijkend van de
exploitatiebegroting, door de volgende gebeurtenissen:
• Een voortzetting van de Coronapandemie uit 2020 wat leidde
tot langdurige lockdowns in het voorjaar en najaar en de
anderhalve meter restricties bij voorstellingen en evenementen gedurende de “open” maanden.
• De uitgestelde oplevering van en verhuizing naar onderwijsen cultuurcomplex Amare aan het Spuiplein in het centrum
van Den Haag naar de zomer van 2021. De officiële, door
Covid-19 gereduceerde, opening hiervan vond uiteindelijk
plaats in de tweede helft van november.

De besparing in materiële activiteitenlasten is grotendeels
veroorzaakt door minder voorstellingen en verhuringen (zie
achterblijvende publieksinkomsten). Deze leiden navenant tot
een besparing van de bijbehorende programmakosten. Daartegenover is er meer uitgegeven aan publiciteit en marketing als
gevolg van de grootschalige campagne voor het openen van
Amare aan het Spuiplein.
Het exploitatiesaldo over 2021 komt hiermee uit op een verlies
van € 247.700.

Net als in 2020 hebben wij ook dit jaar gebruik kunnen maken
van de beschikbaar gestelde financiële steun door zowel Rijk
als gemeente. Gegeven ons omzetverlies in het eerste halfjaar van 2021 hebben wij een kleine € 9 ton aan steun in de
vorm van Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid
(NOW) en Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) ontvangen.
De gemeente Den Haag heeft daarbovenop de huur voor het
Spuiplein voor de eerste drie maanden (augustus t/m oktober)
gedeeltelijk kwijtgescholden voor bijna € 3 ton. Tenslotte heeft
de gemeente Den Haag ten behoeve van de exploitatie van de
Nieuwe Kerk zo’n € 65.000 aan ons uitgekeerd in het kader van
Subsidieregeling herstelfonds cultuur Den Haag.

Balanspositie ultimo 2021

De balanswaarde (€ 13,5 miljoen) is ten opzichte van eind vorig
jaar bijna verdrievoudigd. Aan de activazijde zit de grootste
stijging in vaste activa, kortlopende vorderingen en liquide middelen. Dit heeft alles te maken met de verhuizing naar Amare.
Hiervoor hebben vele investeringen plaatsgevonden in ICT,
inrichting, horeca apparatuur en installaties en inventaris ten
behoeve van theatertechniek.
De vorderingen zijn toegenomen met vooruit gefactureerde
bedragen aan onze onderhuurders en te vorderen omzetbelasting als gevolg van hoger te betalen huur aan de gemeente.
Voor de investeringen zijn leningen afgesloten waarmee € 4,5
miljoen aan extra banktegoeden zijn verkregen.

Met de verhuizing naar Amare vanaf augustus ’21 steeg de door
de gemeente uitgekeerde exploitatiesubsidie en huurinkomsten
dermate dat wij geen beroep meer konden doen op aanvullende Coronasteun vanuit de Rijksoverheid. De inkomsten uit programmering en zakelijke verhuur bleven echter zeer beperkt als
gevolg van de inspeelperiode in het najaar en alle Corona restricties. Ook het openingsprogramma van Amare werd hierdoor
last minute drastisch teruggebracht maar gelukkig mochten
we wel blijven rekenen op de volledig toegezegde steun vanuit
de diverse publieke en private fondsen waarmee alle betrokken
producenten en bespelers gecompenseerd konden worden.

Aan de passivazijde hebben de grootste wijzigingen plaatsgevonden in de lang- en kortlopende schulden, eveneens als
gevolg van de opening van Amare. De langlopende leningen
ten behoeve van de investeringen zijn verkregen bij Triodos en
Fonds Cultuur+Financiering.
Het openstaand crediteurensaldo is gegroeid door de omvang
van Amare, (aanloop)kosten en het openingsfestival wat zich
vertaald in meer binnengekomen facturen. De kaartverkoop
2022 is afgelopen najaar verlaat van start gegaan en de wens
(en hoop) dat men weer naar voorstellingen mag, zorgt voor de
gestegen schuld aan vooruit ontvangen recettes. De overlopende passiva nog te betalen kosten betreffende het boekjaar
2021 aan OZB, energie, schoonmaak-, beveiligings- en accountantskosten, af te dragen parkeergelden alsmede (aanloop)
kosten ten behoeve van de nieuwbouw aan het Spuiplein.

Dat Amare meer is dan een theater blijkt niet alleen uit een
rondgang door het gebouw maar vertaalt zich ook in de maandelijkse lasten. De personeelslasten zijn hoger uitgevallen dan
begroot en vorig jaar omdat meer medewerkers nodig zijn om
alle werkprocessen en nieuwe contractpartners in te regelen
en het contract met de beheerder Volker Wessel te managen.
Zodra de eerste voorstellingen en evenementen in het najaar
gingen draaien, bleek ook dat door de omvang van het gebouw
met gelijktijdige bespeling van de zalen en de Coronapandemie
(appcontrole voor toegang) meer dienstverlenend en technisch personeel ingehuurd dienden te worden dan verwacht.
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Voorzieningen

Tenslotte blijkt Amare hot and happening te zijn als
aanbieder van congres- en zalencentrum. Als gevolg van de
Coronarestricties zijn diverse evenementen afgelopen najaar
geannuleerd en verschoven naar 2022. Bovendien willen vele
bedrijven en andere partijen in de gemeente Den Haag graag
komende maanden hun evenement bij Amare organiseren.
Het begrootte aantal commerciële verhuringen zal hierdoor
in vraag waarschijnlijk overtroffen worden.

Covid19 en de verhuizing naar Amare zijn eveneens bepalend
voor de stand van de voorzieningen ultimo 2021. De onderhoudsvoorziening is gegroeid tot bijna 9 ton met de door de
gemeente ontvangen subsidie en beperkt onderhoud aan
het Zuiderstrandtheater waarvan de deuren aan het eind van
de zomer definitief sloten. De uitgestelde verhuizing zorgt
er tevens voor dat ook in 2022 nog diverse aanloopkosten
gemaakt zullen worden. In samenspraak met de gemeente
is daarom besloten om de hiervoor gevormde voorziening
ultimo 2020 overeind te houden.

Risico’s

Verwachte bezoekersaantallen post-Corona tijdperk; uit de
culturele sector komen op het moment van schrijven van dit
verslag duidelijk signalen naar voren dat het nog niet hard
loopt met de kaartverkoop. Mensen kopen minder vooruit
hun kaarten en besluiten pas vlak van tevoren of ze naar het
theater gaan of dat ze toch thuis blijven of bijvoorbeeld naar
de bioscoop gaan.

Eigen vermogen

Het eigen vermogen, bestaande uit het vrij besteedbaar
vermogen en diverse bestemmingsreserves, komt na
verwerking van het exploitatieverlies uit op € 1.362.500.
Het negatieve resultaat, wat mede het gevolg is van gemaakte kosten inzake inrichting, verhuizing, aanloop en opening
van Amare, is ten laste gebracht van de hiervoor gevormde
bestemmingsreserves. De inrichting is nog niet voltooid en
hier blijft voor 2022 nog een bestemmingsreserve bestaan.
Tenslotte zijn er bestemmingsreserves gevormd voor
toekomstige bijzondere programmering en gezamenlijke,
culturele projecten van de vier bewoners van het onderwijsen cultuurhuis Amare.

Het begrootte energieverbruik is gebaseerd op ervaringscijfers per bruto vloeroppervlakte van een externe adviseur in
2019. De werkelijkheid van Amare kan een stuk weerbarstiger
zijn met de continue klimaatregeling in 2000 ruimten.
Daarnaast is in de begroting geen rekening gehouden met
een mogelijke prijsstijging van stadsverwarming als gevolg
van de mondiale, hogere gasprijzen door het uitbreken van
de oorlog in de Oekraïne.

Vooruitblik: Kansen en risico’s in 2022

De onderhoudskosten correctief en preventief (o.a. molest)
zijn een schatting. Niemand heeft ervaring met een pand als
Amare en zeker ook niet met het openstellen van dit gebouw
voor passanten. De schoonmaakkosten zijn gebaseerd op
ervaringen met zalen en kantoren. Ook hier is de vraag hoe
de werkelijkheid van Amare met al haar extra en ook publieke
ruimte zal zijn.

Zoals in iedere begrotingscyclus zien wij ook voor Amare in
2022 diverse mee- en tegenvallers waar nog geen rekening
mee gehouden is in de gepresenteerde cijfers. We zien kansen
aan de opbrengstenzijde en risico’s aan de kostenkant. Dit
heeft niet alleen te maken met het feit dat begroten een blik in
de toekomst werpen is, maar zeker ook dat we nog maar net
zijn gestart in Amare en gedrag van publiek en andere factoren in het post-Corona tijdperk ongewis zijn.

De formatie van zowel vast als flexibel personeel is gebaseerd
op aannames in schattingen. Deze formatie kan mogelijk nog
moeten groeien als gevolg van de omvang en complexiteit
van Amare.

Kansen

Een nieuw cultuurhuis en zeker van de omvang van Amare heeft een aantrekkingskracht op velerlei bezoekers. De
begrootte bezoekersaantallen voor eigen programmering zijn
gebaseerd op ervaring cijfers van het Zuiderstrandtheater
van de laatste vijf seizoen voor uitbraak van Covid-19 pandemie. Deze absolute getallen zullen wellicht hoger uitvallen
omdat de zaalcapaciteit in Amare hoger is (1250/1500 vs.
1000 stoelen in het Zuiderstrandtheater).

Personeelstekorten als gevolg van de Coronapandemie:
krapte op de arbeidsmarkt, gespecialiseerd personeel dat
naar andere sectoren is overgestapt, ziekteverzuim. Mogelijke
gevolgen zijn duurdere inhuur en/of risico dat activiteiten niet
kunnen doorgaan.

De begrootte opbrengsten rond uitvoeringen van het Residentie Orkest en Nederlands Dans Theater zijn gebaseerd op
de garantiebespelingen van respectievelijk 750 en 620 bezoekers per voorstelling. Ook hier geldt dat de zaalcapaciteit
aan het Spuiplein hoger is dan die in Scheveningen en biedt
dit mogelijkheden tot hogere inkomsten.
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3. Vooruitblik
Naast deze zorgen is er ook veel moois om naar uit te kijken.
Het programma voor het nieuwe seizoen ziet er spannend uit.
We hopen samen met de Stichting Nieuwe Kerk een duurzame afspraak te kunnen maken over de programmering van de
kerk. Het Spuiplein zal worden opgeknapt en het aantrekkelijke
hart zijn van een internationaal aansprekend cultuurplein. We
zien uit naar Open Amare en stadsprojecten als de volksopera
Maduro. De organisatie is klaar om, na de vele inspanningen
die zijn getroost, Amare tot een gastvrij en geliefd huis voor
muziek, dans, events en educatie te maken.

Op het moment van het schrijven van dit jaarverslag is de
coronacrisis in een beheersbare fase, waarbij alle beperkende
maatregelen zijn opgeheven en de podiumkunsten volledige
openstelling als voorlopig vooruitzicht hebben. Of dit over een
half jaar nog zo is, weet niemand. Vooralsnog is herstel van
publieksvertrouwen en het overwinnen van de ontwenning
bij potentiële bezoekers, zeker jongeren, een noodzaak. Mede
door het wegvallen van seizoensbrochures is er onzekerheid
over de terugkeer van publiek. Dat heeft ook tot gevolg dat er
nog steeds veel aanbod wordt teruggetrokken, omdat ook
producenten veel hebben moeten inleveren en zich geen of
weinig risico’s kunnen veroorloven.
Corona is niet de enige zorg in de samenleving die van invloed
is op concert- en voorstellingsbezoek. Zoals bekend is er een
nieuwe, veel ernstiger crisis die zich aandient die gevolgen zal
hebben voor koopkracht en vertrouwen bij publiek. Amare zal
hier rekening mee moeten houden in publieksbenadering en
marktdiversificatie.
Tot de zomer van 2022 zal Amare nog in ‘inspeelmodus’ staan,
dat wil zeggen met een beperkt programma en nog niet opengesteld voor algemeen publiek. Afhankelijk van de voortgang
van werkzaamheden zal Amare na de zomer van 2022 kunnen
beginnen aan het eerste echte seizoen, waarin ook de activiteiten van Open Amare langzaamaan zullen beginnen. Open
Amare is de verzamelnaam voor alle activiteiten in de publieke
ruimtes van Amare die tot doel hebben om van Amare een
gastvrij platform voor creatieve kruisbestuiving in en met de
stad te maken. Nieuwe en bestaande partners worden uitgenodigd om samen met de Amare partners curator te zijn van deze
activiteiten. Dit mede-eigenaarschap is essentieel voor de
geloofwaardigheid van de missie om van Amare een huis voor
heel Den Haag te maken.
Tegelijkertijd is 2022 het jaar waarin de aannames die in het
bedrijfsplan voor Amare zijn opgenomen, en daarmee de
begroting, voor het eerst aan de praktijk kunnen worden
getoetst. Nu al is duidelijk dat er aanpassingen nodig gaan
zijn, zoals we al in de begroting van 2022 hebben aangegeven.
Posten als veiligheid en OZB lasten zijn veel hoger dan begroot,
terwijl de beoogde omzet vanwege de hierboven geschetste
factoren mogelijk achter zal blijven. Wij verwachten ook dat de
prijsstijging voor energie, diensten en producten tot tegenvallers gaat leiden die niet eenvoudig met prijsmaatregelen zijn
te compenseren. In 2022 zullen we dan ook een zorgvuldige
monitoring van activiteiten en inzet ter hand nemen door
samen met de gemeente een extern bureau opdracht te geven
het bedrijfsplan te herijken. In het realiseren van de ingediende
begroting voor 2022 is dan ook voorzien de algemene reserve
te moeten aanspreken.
Een extra zorg is het eerder in dit jaarverslag al genoemde tekort aan gekwalificeerde arbeidskrachten op de arbeidsmarkt.
Met name theatertechnici zijn niet te vinden. Indien deze
situatie niet snel wijzigt, kan dat gevolgen hebben voor de
programmering van zakelijke en culturele programmering.
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4. Jaarrekening
4.1 Balans
Per 31 december, na verwerking van het resultaat, in €

4.1 Balans

Per 31 december, na verwerking van het resultaat, in €

A Vaste activa
A.2 Materiele vaste activa

B
B.1
B.2
B.3
B.4

Vlottende activa
Voorraden
Vorderingen
Effecten
Liquide middelen

Activa
C
C.1
C.2
C.3
C.4
C.5
C.6

Eigen vermogen
Vrij besteedbaar vermogen
Bestemmingsreserve Inrichting / verhuizing Amare
Bestemmingsreserve Aanloopkosten Amare
Bestemmingsreserve Open Amare
Bestemmingsreserve Bijzondere programmering
Bestemmingsreserve Projecten bewoners Amare

D Voorzieningen
D.1 Onderhoud
D.2 Aanloopkosten

E

Lang Vreemd Vermogen

F Kortlopende schulden
F.1 Crediteuren
F.2 Overlopende schulden en overlopende passiva

Passiva
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2021

2020

4.645.200
4.645.200

991.900
991.900

37.300
1.394.200
7.458.500
8.890.000

13.500
783.400
3.006.600
3.803.500

13.535.200

4.795.400

784.000
348.100
150.000
80.300
1.362.400

784.000
500.000
226.100
100.000
1.610.100

885.740
1.108.860
1.994.600

201.540
1.108.860
1.310.400

4.531.800

-

1.993.300
3.653.100
5.646.400

375.000
1.499.900
1.874.900

13.535.200

4.795.400

4.2 Exploitatierekening

4.2 Exploitatierekening

A
A.1
A.2
A.3
A.4
A.5

Opbrengsten
Publieksinkomsten
Sponsorinkomsten
Overige directe opbrengsten
Diverse inkomsten
Bijdragen uit private middelen
Totaal opbrengsten

B
Subsidies en bijdragen
B.1.1 Subsidie Gemeente Den Haag in
kader Kunstenplan
B.1.2 Overige subsidies Gemeente Den Haag
B.2 Overige subsidies/bijdragen uit publieke middelen
B.3 Steunmaatregelen Covid-19
Totaal subsidies en bijdragen
Totaal baten

Realisatie

Begroting

Realisatie

2021

2021

2020

€

€

€

437.800
2.500
1.142.800
2.734.300
208.900
4.526.300

3.175.000
115.000
1.251.000
5.581.000
300.000
10.422.000

780.400
3.000
937.100
1.283.200
113.400
3.117.100

5.466.200
205.800
95.400
607.000
6.374.400

6.109.900
6.109.900

2.651.200
265.600
8.600
897.900
3.823.300

10.900.700

16.531.900

6.940.400

C
C.1
C.2

Beheerlasten
Personeel
Materieel
Totaal beheerlasten

1.450.200
4.986.400
6.436.600

1.131.000
7.734.000
8.865.000

1.177.000
2.684.100
3.861.100

D
D.1
D.2

Activiteitenlasten
Personeel
Materieel
Totaal activiteitenlasten

2.853.800
1.799.800
4.653.600

2.579.000
4.634.900
7.213.900

2.260.700
1.236.100
3.496.800

11.090.200

16.078.900

7.357.900

-189.500

453.000

-417.500

-58.200
-

-238.000
-215.000

-2.000
-

Exploitatieresultaat

-247.700

-

-419.500

Resultaatbestemming
Onttrekking Vrij besteedbaar vermogen
Onttrekking Inrichting en verhuizing Amare
Onttrekking Aanloopkosten Amare
Onttrekking Open Amare
Dotatie Bijzondere programmering Amare
Dotatie Projecten bewoners Amare
Totaal resultaatbestemming

-151.900
-226.100
-100.000
150.000
80.300
-247.700

-

-419.500
-419.500

Totaal lasten
Resultaat gewone bedrijfsuitoefening
Saldo rente baten en lasten
Saldo bijzondere baten en lasten
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4.3 Toelichting algemeen
Verbonden partijen

Algemeen

Stichting Amare heeft haar statutaire zetel in Den Haag en
heeft als doel het cultureel programmeren, verhuren en
exploiteren van het theatercomplex Amare, waaronder het
verhuren van werkruimte en verlenen van specifieke diensten
aan het Nederlands Dans Theater, Residentie Orkest en het
Koninklijk Conservatorium.

Stichting Podium van de Stad (SPS) is opgericht bij akte op
14 augustus 2017 en “stelt zich ten doel het financieel steunen
van de activiteiten met een algemeen cultureel belang van
de Stichting Amare. Zij tracht dit doel onder meer te bereiken
met het verlenen van een financiering, een gegarandeerde
kaartafname of een gift. De Stichting Podium van de Stad
beoogt niet winst te maken met het geheel van haar
activiteiten.’’

De jaarrekening bestaat uit de financiële gegevens van
Stichting Amare. De bedragen in de jaarrekening zijn in euro’s.

De voorzitter van de Raad van Toezicht van Stichting Amare
istevens de voorzitter van Stichting Podium van de Stad.
Stichting Podium van de Stad verzamelt financiële middelen
uit bijdragen van sponsoren (bedrijven en individuen) waaruit
op verzoek van de directie van Stichting Amare schenkingen
aan Amare kunnen worden gedaan ten behoeve van kwalitatief bijzondere programma’s van Amare. De directie van
Stichting Amare doet jaarlijks een voorstel aan het bestuur
van SPS over de projecten waarvoor een bijdrage wordt
gevraagd. SPS heeft geen medewerkers in eigen (vaste)
dienst, maar maakt voor de uitvoering van de werkzaam
heden gebruik van de diensten van Stichting Amare.
Datzelfde geldt voor het budget dat jaarlijks is gemoeid
met de algemene communicatie vanuit SPS. Deze middelen
en diensten worden door Stichting Amare ter beschikking
gesteld.

Begroting

De cijfers van de begroting zijn ontleend aan de begroting
over 2021, zoals ingediend bij de gemeente Den Haag in
december 2020. In de toelichting wordt regelmatig de
realisatie 2020 als referentie gebruikt. De tijdelijke extra
kosten als gevolg van de transitiefase waarin de organisatie
zich bevindt zijn in de reguliere begroting die is ingediend bij
de gemeente niet meegenomen. De begroting is naar wens
van de gemeente ingericht op een reguliere situatie en een
neutraal resultaat. Dit verklaart de verschillen tussen begrote
bedragen voor bijvoorbeeld facilitaire kosten en de hogere
realisatie ervan. Voor deze aanloopkosten zijn in voorgaande
jaren specifieke reserves gevormd.

Impact Coronacrisis

Stichting Amare heeft ook in het boekjaar 2022 nog te
kampen met de gevolgen van het coronavirus en de inhuizing
aan het Spuiplein. Dit zal voor de rechtspersoon opnieuw
resulteren in een forse daling van de publieksinkomsten en additionele lasten. Echter, op grond van het gevormde bestemmingsreserves, de voor 2022 door de gemeente Den Haag
toegezegde herstelsteun en haar liquiditeitspositie
verwacht de Stichting dat zij haar activiteiten kan blijven
voortzetten.

Er hebben zich geen transacties voorgedaan op niet-zakelijke
grondslag.

Pensioenen

De stichting is, conform de cao Nederlandse Podia aange
sloten bij het Pensioenfonds Zorg en Welzijn. De door hen
verzorgde pensioenregeling is een toegezegde pensioenregeling. De stichting heeft geen verplichtingen tot het voldoen
van aanvullende bijdragen in het geval van een tekort bij het
pensioenfonds, anders dan het voldoen van hogere toekomstige premies. De stichting verwerkt de toegezegde pensioenregeling als een toegezegde bijdrageregeling. Uitgangspunt is
dat de in de verslagperiode te verwerken pensioenlast gelijk is
aan de over die periode aan het pensioenfonds verschuldigde
pensioenpremies.

Toegepaste grondslagen

De jaarrekening is opgesteld conform de Richtlijn 640
Organisatie zonder winststreven en de richtlijnen en
inrichtingseisen jaarrekening 2021 van de gemeente
Den Haag.

Grondslagen voor waardering

Voorzieningen

Materiële vaste activa

Voor verwachte kosten inzake onderhoud van panden,
installaties e.d. wordt een voorziening gevormd, gebaseerd
op de subsidie beschikking 2021 van de gemeente Den Haag.
Tot de ingebruikname van het nieuw cultuur- en onderwijscomplex aan het Spui werd deze voorziening, conform afspraken met de gemeente Den Haag (OCW/2015.190) ingezet
ter dekking van de huur- en onderhoudskosten van alle
gebouwen die Amare gedurende die periode in beheer
heeft gehad.

De materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs. Verminderd met de afschrijvingen volgens
vaste percentages van de aanschafwaarden. De afschrijvingspercentages zijn vastgesteld op basis van de verwachte economische gebruiksduur, rekening houdend met een
restwaarde. In geval van investeringen in zaken die betrekking
hebben op de tijdelijke huisvesting is als gebruiksduur aangehouden het moment van investering tot aan de op
dat moment bekend zijnde datum van oplevering
vanAmare.

In 2020 is een voorziening gevormd ter dekking van de
aanloopkosten en onderhoud van Amare aan het Spuiplein.
Deze voorziening is door de verlate oplevering nog niet
aangesproken in 2021 en blijft gehandhaafd voor de
komendejaren.

Voorraden

De voorraden bestaan uit horecavoorraden die zijn
gewaardeerd tegen aanschafprijs onder aftrek van
een eventueel noodzakelijk geachte voorziening
voor incourantheid.
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Overige activa en passiva

De overige activa en passiva zijn tegen nominale waarden
opgenomen.

Grondslagen voor resultaatbepaling

De baten en lasten zijn toegerekend aan het jaar waarop zij
betrekking hebben.

Subsidie gemeente Den Haag

De subsidie van de gemeente Den Haag over het boekjaar
2021 wordt definitief vastgesteld nadat de jaarrekening is
overlegd. De subsidie van de gemeente Den Haag is
vooruitlopend op de definitieve vaststelling geheel als bate
verwerkt.
Verwerking van de ontvangen tegemoetkoming uit hoofde
van de NOW-regeling en de Tegemoetkoming Vaste Lasten.
De stichting heeft in 2021 de volgende overheidssubsidies
verwerkt:
- De subsidie op basis van de NOW 3.2 ten bedrage van
totaal € 271.797. De afrekening van NOW 3.2 vindt
definitief plaats in 2022. Dit verwachte bedrag is reeds
in de jaarrekening verwerkt.
- De subsidie op basis van de NOW 3.3 ten bedrage van
totaal € 254.071. De afrekening van NOW 3.3 vindt
definitief plaats in 2022. Dit verwachte bedrag is reeds
in de jaarrekening verwerkt.
- De subsidie op basis van de Tegemoetkoming Vaste
Lasten (TVL Q1 2021) ten bedrage van totaal
€365.313. De TVL is definitief vastgesteld door de
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Dit bedrag
is in de jaarrekening verwerkt.
- Na de definitieve berekening van het UWV is er een
nagekomen resultaat van € 7.382 op basis van de
NOW 1.0 en € 8.295 op basis van de NOW 2.0 in de
jaarrekening verwerkt.

Resultaatbestemming

De subsidie van de gemeente Den Haag over het boekjaar
2021 wordt definitief vastgesteld nadat de jaarrekening is
overlegd. De subsidie van de gemeente Den Haag is vooruitlopend op de definitieve vaststelling geheel als bate verwerkt.

Vennootschapsbelasting

Stichting Amare is voor de vennootschapsbelasting aan
gemerkt als belastingplichtige. Over de afgelopen jaren
is aangifte gedaan hetgeen niet tot betaling van vennootschapsbelasting (vpb) heeft geleid. We verwachten dit ook
niet voor de aangifte vpb over 2021.
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10% - 20%

10% - 33,3%

873.200

1.050.900
177.700-

868.400

920.200
305.10051.800305.100

4.800

435.800
431.000-

€

ICT/
Automatisering

€

10% - 20%

791.500

803.300
11.800-

790.000

784.000
210.70022.800239.500

1.500

230.000
228.500-

Horeca
apparatuur en
installaties

€

10%

2.000

2.000
-

2.000

2.000
127.100127.100

0

127.100
127.100-

Overige
bedrijfsmiddelen

€

0%

241.200

241.200
-

709.200-

241.200
950.400-

950.400

950.400
-

Investeringen
Amare

In 2021 zijn er diverse investeringen gedaan ten behoeve van Amare. Het gaat hierbij om investeringen in theatertechniek, inrichting en meubair, het ICT netwerk, horeca
apparatuur en installaties. Een deel van deze investeringen t.b.v. Amare zijn nog niet in gebruik genomen. Na ingebruikname zal ook worden afgeschreven op dit deel
van de geïnvesteerde activa. Tevens is in 2021 een deel van de oude inventaris uit het Zuiderstrandtheater gedesinvesteerd of buiten gebruik gesteld.

4% - 40%

1.578.000

1.159.300

Boekwaarde per 31 december 2021

Afschrijvingspercentages

1.617.400
39.400-

1.495.200
335.900-

31 december 2021
Aanschafwaarde
Cumulatieve afschrijving

1.578.000

1.124.100

Boekwaarde per 31 december 2021

0

35.200
1.617.400
5.70010.80022.900-

5.700
5.700-

585.800
550.600-

1.189.700
280.30065.700280.400

€

Inrichting,
inventaris en
meubilair

€

Theatertechniek
inventaris

Mutaties 2021
Investeringen
Desinvesteringen
Afschrijvingen
Afschrijvingen op desinvesteringen

Boekwaarde per 1 januari 2021

1 januari 2021
Aanschafwaarde
Cumulatieve afschrijving

A.2 Materiële vaste activa

A. Vaste activa

4.4 Toelichting balans

4.645.200

5.210.000
564.800-

3.653.300

4.754.500
1.879.300151.100929.200

991.900

2.334.800
1.342.900-

Totaal
€

4.4 Toelichting balans

In 2021 zijn er diverse investeringen
gedaan ten behoeve van Amare.
Het gaat hierbij om investeringen
in theatertechniek, inrichting en
meubair, het ICT netwerk, horeca
apparatuur en installaties. Een deel
van deze investeringen t.b.v. Amare
zijn nog niet in gebruik genomen.
Na ingebruikname zal ook worden
afgeschreven op dit deel van de
geïnvesteerde activa. Tevens is in
2021 een deel van de oude inventaris uit het Zuiderstrandtheater
gedesinvesteerd of buiten gebruik
gesteld.

B. Vlottende activa
B.1 Voorraden
B. Vlottende activa
31-12-2021
€

B.1 Voorraden

31-12-2020
€

Horeca voorraden
32.600 31-12-2020
10.300
31-12-2021
Emballage
4.700
3.200
€
€
Totaal voorraden
37.300
13.500
Horeca voorraden
32.600
10.300
Emballage
4.700 en foodproducten
3.200
De voorraden zijn gewaardeerd tegen inkoopprijzen en betreffen voornamelijk dranken
Totaal
voorraden
37.300
13.500
ten behoeve
van de exploitatie van de horeca.

B.2
Vorderingen
De
zijn
gewaardeerd
tegen
inkoopprijzen
en betreffen
voornamelijk
dranken en foodproducten
De voorraden
voorraden zijn
gewaardeerd
tegen
inkoopprijzen
en betreffen
voornamelijk
dranken en foodproducten
ten behoeve van de
ten
behoeve
de exploitatie van de horeca.
exploitatie
vanvan
de horeca.
31-12-2021
€

B.2 Vorderingen

31-12-2020
€

Debiteuren
384.900 31-12-2020
183.200
31-12-2021
€
€Debiteuren fondsen en subsidies
108.500
Te vorderen omzetbelasting
481.400
205.100
Debiteuren
384.900 183.200
Vooruitbetaalde pensioenpremie
24.100
Debiteuren
fondsen
en subsidies
108.500
-Te ontvangen
subsidie
Gemeente Den Haag
23.600
Te
vorderen
omzetbelasting
481.400
205.100
Overige
vorderingen
254.000
106.300
Vooruitbetaalde
24.100
Vooruitbetaaldepensioenpremie
kosten
141.800
264.700
Totaal
vorderingen
1.394.200
783.400
Te
ontvangen
subsidie Gemeente Den Haag
23.600
Overige vorderingen
254.000
106.300
Vooruitbetaalde
kosten
141.800
264.700
De post debiteuren
is opgenomen tegen nominale waarde onder aftrek van een
voorziening voor
Totaal
vorderingen
1.394.200
783.400
mogelijke
oninbaarheid. De samenstelling van de post debiteuren betreft vorderingen
op de huis-

gezelschappen, te ontvangen subsidies van diverse fondsen, diverse impresariaten,
De
post
debiteuren
is opgenomen
nominale
waarde
onder
van een voor
voorziening
evenementenbureaus
en onderhuurders
van
Amare.
De
post debiteuren
is opgenomen
tegentegen
nominale
waarde
onder aftrek
vanaftrek
een voorziening
mogelijkevoor
oninbaarheid.
mogelijke
oninbaarheid.
Dedebiteuren
samenstelling
de postop
debiteuren
betreft vorderingen
op subsidies
de huis-van diverse
De samenstelling
van de post
betreft van
vorderingen
de huisgezelschappen,
te ontvangen
fondsen,
diverse
evenementenbureaus
en onderhuurders
van Amare.
gezelschappen,
te ontvangen
subsidies betreft
van diverse
fondsen,verplichtingen
diverse
impresariaten,
Het saldo
vanimpresariaten,
de
overige vorderingen
voornamelijk
van derden, die in de loop van
evenementenbureaus
en onderhuurders
Amare.
2022 zijn, dan wel worden
afgewikkeld. van
Hierin
is onder andere een tegoedkoming inzake Covid-19
Het
saldo van deen
overige
vorderingen betreft
voornamelijk
derden,
die inPodium
de loop van
zijn, dan wel
opgenomen
de rekening-courant
verhouding
opverplichtingen
verbonden van
partij
Stichting
van2022
de Stad
worden afgewikkeld. Hierin is onder andere een tegoedkoming inzake Covid-19 opgenomen en de rekening-courant verhouding
Het
saldo
van
de overige
betreft voornamelijk verplichtingen van derden, die in de loop van
(SPS)
ten
bedrage
van €vorderingen
42.000.
op verbonden partij Stichting Podium van de Stad (SPS) ten bedrage van € 42.000.
2022 zijn, dan wel worden afgewikkeld. Hierin is onder andere een tegoedkoming inzake Covid-19
opgenomen
en de
verhouding
op per
verbonden
Stichting
Podium
van de
Stadkosten
Deverplichtingen,
verplichtingen,
die horen
de vooruitbetaalde
kosten
perpartij
balansdatum,
zijn vooruitbetaalde
De
dierekening-courant
horen
bij de bij
vooruitbetaalde
kosten
balansdatum,
zijn
vooruitbetaalde
kosten
betreffen
onder meer
(SPS)
van de
€ 42.000.
betreffen
onder
meer
huur
van parkeerplaatsen
envoor
de Nieuwe
Kerk, licentiekosten
voor
diverse
de
huurten
vanbedrage
parkeerplaatsen
en
de Nieuwe
Kerk, licentiekosten
diverse applicaties
en de website,
alsmede
vooruitbetaalde
overige
huisvestingslasten
en organisatiekosten.
applicaties
en de website,
alsmede vooruitbetaalde overige huisvestingslasten en organisatiekosten.
De verplichtingen, die horen bij de vooruitbetaalde kosten per balansdatum, zijn vooruitbetaalde kosten
betreffen
onder middelen
meer de huur van parkeerplaatsen en de Nieuwe Kerk, licentiekosten voor diverse
B.3 Liquide
applicaties en de website, alsmede vooruitbetaalde overige huisvestingslasten en organisatiekosten.

B.3 Liquide middelen
Kas
Bank (inclusief kruisposten)
Totaal liquide middelen
Kas
Bank
(inclusief
kruisposten)
De liquide
middelen
staan volledig ter vrije beschikking.
De liquideliquide
middelenmiddelen
staan volledig ter vrije beschikking.
Totaal
De liquide middelen staan volledig ter vrije beschikking.
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31-12-2021
€

31-12-2020
€

31-12-2021
900
€
7.457.600
7.458.500
900
7.457.600
7.458.500

31-12-2020
2.400
€
3.004.200
3.006.600
2.400
3.004.200
3.006.600

C. Eigen vermogen

C.1 Vrij besteedbaar vermogen
C.2 Inrichting en verhuizing Amare
C.3 Aanloopkosten Amare
C.4 Open Amare
C.5 Bijzondere programmering Amare
C.6 Projecten bewoners Amare
Totaal Eigen vermogen

01.01.2021
€

Mutatie '21
€

31.12.2021
€

784.000
500.000
226.100
100.000
1.610.100

-151.900
-226.100
-100.000
150.000
80.300
-247.700

784.000
348.100
150.000
80.300
1.362.400

C.1 Vrij besteedbaar vermogen
Vooruitlopend op de besluitvorming rondom de resultaatbestemming is het voorstel daartoe verwerkt
C.1 Vrij besteedbaar vermogen
in het vermogen. Het vrij besteedbaar vermogen fungeert als continuïteitsreserve teneinde onverwachte
Vooruitlopend op de besluitvorming rondom de resultaatbestemming is het voorstel daartoe verwerkt in het vermogen. Het vrij
financiële
risico’s
te kunnen
Dit vermogenteneinde
kan met
instemming
van derisico’s
gemeente
Dendekken.
HaagDit vermobesteedbaar
vermogen
fungeertdekken.
als continuïteitsreserve
onverwachte
financiële
te kunnen
worden
gevoed.
gen kan met instemming van de gemeente Den Haag worden gevoed.

C.2 Bestemmingsreserve
Bestemmingsreserve
Inrichting
en Verhuizing
(voorheen:
Huisvesting)
C.2
Inrichting
en Verhuizing
Amare Amare
(voorheen:
Tijdelijke Tijdelijke
Huisvesting)
In
de
jaarrekening
2012
is
met
toestemming
de
Gemeente
Den
Haag,
middels
een
brief
d.d.18
december
2013
(OCW2013.9141),
In de jaarrekening 2012 is met toestemming de Gemeente Den Haag, middels een brief
een bestemmingsreserve tijdelijke huisvesting gevormd, waaruit te voorziene extra kosten op het gebied van bijvoorbeeld
d.d.18 december 2013 (OCW2013.9141), een bestemmingsreserve tijdelijke huisvesting gevormd,
personeel, marketing en inrichting van het Zuiderstrandtheater in de afgelopen jaren konden worden betaald. Middels een brief
waaruit
te voorziene extra kosten op het gebied van bijvoorbeeld personeel, marketing en inrichting van
d.d.18/4/2013(kenmerk ABBA/VL/6534-R) heeft de gemeente Den Haag toestemming verleend om deze bestemmingsreserve
het
Zuiderstrandtheater
in een
de bestemmingsreserve
afgelopen jaren konden
worden
betaald.
Middels
brief d.d.18/4/2013
per 1-1-2017 om te vormen tot
Inrichting
& Verhuizing
Amare.
Per 31een
december
2021 zijn er inrichtings(kenmerk
heeft
deonder
gemeente
Den Haag
toestemming
verleend
ombestemmingsreserve.
deze
kosten die inABBA/VL/6534-R)
het afgelopen boekjaar
voor
andere signage
& wayfinding
onttrokken
aan deze
bestemmingsreserve per 1-1-2017 om te vormen tot een bestemmingsreserve Inrichting & Verhuizing
C.3 Bestemmingsreserve
Aanloopkosten
Amare die in het afgelopen boekjaar voor onder
Amare.
Per 31 december 2021
zijn er inrichtingskosten
Middels
een
brief
d.d.
18
april
2018
(kenmerk
ABBA/VL/6534-R)
heeft de gemeente Den Haag toestemming verleend een bestemandere signage & wayfinding onttrokken aan deze bestemmingsreserve.
mingsreserve Aanloopkosten Amare te vormen. Deze bestemmingsreserve is gevormd om de kosten die gemaakt moeten worden
in de voorbereiding naar de start in Amare te kunnen dekken. Per 31 december 2021 zijn er aanloopkosten voor Amare die in
C.3
Bestemmingsreserve
Amare
het boekjaar
2021 zijn gemaaktAanloopkosten
aan deze bestemmingsreserve
onttrokken. Dit betreft met name advieskosten en ontwerpkosten
Middels
een
brief
d.d.
18
april
2018
(kenmerk
heeft de gemeente Den Haag
voor de ontwikkeling van de horeca-activiteiten in de ABBA/VL/6534-R)
nieuwbouw.

toestemming verleend een bestemmingsreserve Aanloopkosten Amare te vormen. Deze
C.4 Bestemmingsreserve
Opening
bestemmingsreserve
is gevormd
om de Amare
kosten die gemaakt moeten worden in de voorbereiding naar
Middels
een
brief
d.d.
18
april
2019
(kenmerk
ABBA/VL/11049-R)
heeft de
gemeente
Den Haag toestemming
verleend
de start in Amare te kunnen dekken. Per 31 december 2021
zijn
er aanloopkosten
voor Amare
die inom met
ingang van 1-1-2018 een bestemmingsreserve Opening Amare te vormen. Deze opening heeft in het derde weekend van november
het boekjaar 2021 zijn gemaakt aan deze bestemmingsreserve onttrokken. Dit betreft met name
2021 met de nodige Corona-resticties plaatsgevonden.
advieskosten en ontwerpkosten voor de ontwikkeling van de horeca-activiteiten in de nieuwbouw.

C.5 Bestemmingsreserve Bijzondere programmering Amare
C.4
Bestemmingsreserve
Opening
Amare is het realiseren van bijzondere programmering die internationaal en interculDe kernopdracht
aan Amare vanuit
de cultuurnota
Middels
een brief d.d.
april 2019 (kenmerk
ABBA/VL/11049-R)
heeft
de bevolking
gemeente
Haag activiteiten in
tureel onderscheidend
is, 18
community-projecten
met een
breed bereik onder de
gehele
en Den
toegankelijke
het kader van Open
Amare.om
De met
exploitatie
vanvan
deze
programmering
is risicovol en vereist investeringen.
Doelstelling
toestemming
verleend
ingang
1-1-2018
een bestemmingsreserve
Opening Amare
te is om deze
middelen
in
de
eerste
plaats
door
extra
fondsenwerving
en
sponsoring
te
realiseren.
De
bestemmingsreserve
vermindert
vormen. Deze opening heeft in het derde weekend van november 2021 met de nodige Corona-restictiesde
risico’s en voorziet in de opvang van onvoorziene tegenvallers en aanvullende financiering.
plaatsgevonden.
C.6 Bestemmingsreserve Projecten bewoners Amare
C.5
Bestemmingsreserve
Bijzondere
programmering
Amare Conservatorium en Amare, hebben de ambitie om in het
De directies
het Nederlands Dans
Theater, Residentie
Orkest, Koninklijk
De
kernopdracht
aan AmareOpen
vanuit
de cultuurnota
is educatieve,
het realiseren
van en
bijzondere
dieproduceren
verlengde
van het gezamenlijke
Festival
met regelmaat
artistieke
communityprogrammering
projecten te blijven
en presenteren. Op
wijze wordtonderscheidend
de gezamenlijke opdracht
om van Amare een Huis
voor
heel
Den Haag
te maken
internationaal
en deze
intercultureel
is, community-projecten
met
een
breed
bereik
ondermede
de
vormgegeven.
De bestemmingsreserve
Bewoners
gevormd
bijdragen
de vier partners
en is bestemd
gehele
bevolking
en toegankelijke Projecten
activiteiten
in het Amare
kader isvan
Openuit
Amare.
Devan
exploitatie
van deze
om het producerenisen
presenteren
van gezamenlijke
projecten
te financieren.
programmering
risicovol
en vereist
investeringen.
Doelstelling
is om deze middelen in de eerste
plaats door extra fondsenwerving en sponsoring te realiseren. De bestemmingsreserve vermindert de
risico's en voorziet in de opvang van onvoorziene tegenvallers en aanvullende financiering.
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bestemd om het produceren en presenteren van gezamenlijke projecten te financieren.
bestemmingsreserve Projecten Bewoners Amare is gevormd uit bijdragen van de vier partners en is
bestemd
om het produceren en presenteren van gezamenlijke projecten te financieren.
D. Voorzieningen

D. Voorzieningen

D.
Voorzieningen
D.1
D.1 Voorziening
Voorziening Onderhoud
Onderhoud

31-12-2021
31-12-2021
€
€
31-12-2021
€
Stand
201.540
Stand 1
1 januari
januari
201.540
Dotatie
791.400
Dotatie onderhoudsbijdrage
onderhoudsbijdrage
791.400
Stand 1 januari
201.540
Dotatie
huursubsidie
-Dotatie huursubsidie
Dotatie onderhoudsbijdrage
791.400
Onttrekking
-107.200
Onttrekking onderhoud
onderhoud
-107.200
Dotatie huursubsidie
Onttrekking
huur
-Onttrekking huur
Onttrekking onderhoud
-107.200
Vrijval
-Vrijval voorziening
voorziening
Onttrekking
huur
Stand
885.740
Stand 31
31 december
december
885.740
Vrijval voorziening
Stand
31 december van de Gemeente Den Haag ad € 791.383 (ABBA/VL/26219
885.740
De
onderhoudssubsidie
en

D.1 Voorziening Onderhoud

31-12-2020
31-12-2020
€
€
31-12-2020
€
486.900
486.900
825.500
825.500
486.900
208.700
208.700
825.500
-149.200
-149.200
208.700
-61.500
-61.500
-149.200
-1.108.860
-1.108.860
-61.500
201.540
201.540
-1.108.860
201.540

De onderhoudssubsidie van de Gemeente Den Haag ad € 791.383 (ABBA/VL/26219 en
ABBA/VL/26211 -T)
-T) is
is geheel
geheel toegevoegd
toegevoegd aan
aan de
de Voorziening
Voorziening Onderhoud.
Onderhoud. De
De onttrekking
onttrekking onderhoud
onderhoud
ABBA/VL/26211
De onderhoudssubsidie
van van
de Gemeente
Den Haag
ad Haag
€ 791.383
en ABBA/VL/26211
-T) is geheel toegevoegd
De
onderhoudssubsidie
de Gemeente
Den
ad (ABBA/VL/26219
€ 791.383 (ABBA/VL/26219
enals
over
2021
betrof
onderhoudskosten
van
zowel
het
Zuiderstrandtheater
(incl.
woonhuis)
het
over
betrof Onderhoud.
onderhoudskosten
van zowel
het Zuiderstrandtheater
(incl. woonhuis)
als het
het Zuiderstrandtheaaan de2021
Voorziening
Detoegevoegd
onttrekking
onderhoud
over 2021 betrof
onderhoudskosten
van zowel
ABBA/VL/26211
-T)
is geheel
aan de Voorziening
Onderhoud.
De onttrekking
onderhoud
woonhuisvan
het
Nederlands
Dans
Theater.
woonhuisvan
het
Nederlands
Dans
Theater.
ter (incl. woonhuis) als het woonhuisvan het Nederlands Dans Theater.
over 2021 betrof onderhoudskosten van zowel het Zuiderstrandtheater (incl. woonhuis) als het
woonhuisvan
het Nederlands
Dans Theater.
D.2 Voorziening
Aanloopkosten

D.2 Voorziening Aanloopkosten
D.2 Voorziening Aanloopkosten

Stand
Stand 1
1 januari
januari
Dotatie
onderhoudsbijdrage
Dotatie onderhoudsbijdrage
Stand 1voorziening
januari
Vrijval
Vrijval voorziening
Dotatie
onderhoudsbijdrage
Stand
Stand 31
31 december
december
Vrijval voorziening
Stand 31 december

31-12-2021
31-12-2021
€
€
31-12-2021
€
1.108.860
1.108.860
-1.108.8601.108.860
1.108.860
1.108.860

31-12-2020
31-12-2020
€
€
31-12-2020
--€
1.108.860
1.108.860
-1.108.860
1.108.860
1.108.860
1.108.860

Mutatie
Mutatie '21
'21
€
€
Mutatie '21
€
500.000
500.000
4.031.800
4.031.800
500.000
4.531.800
4.531.800
4.031.800
4.531.800

31.12.2021
31.12.2021
€
€
31.12.2021
€
500.000
500.000
4.031.800
4.031.800
500.000
4.531.800
4.531.800
4.031.800
4.531.800

In
overlegmet
met
de
gemeente
Den isHaag
Haag
is in
in
2020 om
besloten
om het
hetvan
overschot
van de
de onderhoudsonderhoudsIn
overleg
met
gemeente
Den
is
2020
besloten
om
overschot
van
In overleg
de de
gemeente
Den Haag
in 2020
besloten
het overschot
de onderhoudsvoorziening
vrij te laten vallen
voorziening
vrij
te
laten
vallen
en
om
te
zetten
in
een
voorziening
voor
aanloopkosten
en
onderhoud
en
om
te
zetten
in
een
voorziening
voor
aanloopkosten
en
onderhoud
voor
Amare.
Ultimo
2021
is
in
overleg
met
de gemeente
voorziening vrij te laten vallen en om te zetten in een voorziening voor aanloopkosten en onderhoud
In
overleg
met
de
gemeente
Den
Haagmet
is in
2020
besloten
om
hetom
overschot
van de
onderhoudsbesloten
om
deze
voorziening
aan
te
houden
ten
behoeve
van
de
nog
te
maken
aanloopkosten
komend
boekjaar
als gevolg van
voor
Amare.
Ultimo
2021
is
in
overleg
de
gemeente
besloten
deze
voorziening
aan
te
houden
voor Amare. Ultimo 2021 is in overleg met de gemeente besloten om deze voorziening aan te houden
voorziening
vrij
te
laten
vallen
en
om
te
zetten
in
een
voorziening
voor
aanloopkosten
en
onderhoud
de
verlate
oplevering.
ten
ten behoeve
behoeve van
van de
de nog
nog te
te maken
maken aanloopkosten
aanloopkosten komend
komend boekjaar
boekjaar als
als gevolg
gevolg van
van de
de verlate
verlate oplevering.
oplevering.
voor Amare. Ultimo 2021 is in overleg met de gemeente besloten om deze voorziening aan te houden
ten
behoeve van deschulden
nog te maken aanloopkosten komend boekjaar als gevolg van de verlate oplevering.
E. Langlopende

E. Langlopende schulden
E. Langlopende schulden

01.01.2021
01.01.2021
€
€
01.01.2021
--€
---

Fonds
Fonds Cultuur
Cultuur +
+ Financiering
Financiering
Triodos
Bank
N.V.
Triodos Bank N.V.
Fonds Cultuur + Financiering
Totaal
Totaal langlopende
langlopende schulden
schulden
Triodos Bank N.V.
Totaal langlopende schulden

In 2021 zijn er twee leningen afgesloten ter financiering van de investeringen van Amare. De eerste lening, afgesloten met
het Fonds Cultuur+Financiering heeft een rentepercentage van 1% voor 10 jaar vast. Vanaf 2022 zal de aflossing maandelijks
plaatsvinden en wordt annuïtair berekend. De tweede lening van de Triodos Bank is afgesloten tegen een rentepercentage van
3,5% voor 7,5 jaar vast. Vanaf 2022 zal ook deze aflossing maandelijks plaatsvinden en annuïtair worden berekend. Het deel wat
betrekking heeft op 2022 ad € 34.400 is opgenomen onder de kortlopende schulden.
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vast. Vanaf 2022 zal ook deze aflossing maandelijks plaatsvinden en annuïtair worden berekend. Het
deel wat betrekking heeft op 2022 ad € 34.400 is opgenomen onder de kortlopende schulden.

F. Kortlopende schulden en overlopende passiva
31-12-2021
€

31-12-2020
€

F1. Crediteuren

1.993.300

375.000

Kortlopende deel langlopende schulden
Vooruit ontvangen opbrengsten inzake kaartverkoop
Overige vooruitontvangen opbrengsten
Overige schulden inzake voorstellingen
Gemeente Den Haag
Vooruitontvangen subsidies publieke fondsen
Vooruitontvangen subsidies private fondsen
Te betalen investeringen
Te betalen loonbelasting en sociale premies
Te betalen pensioenpremie
Verplichtingen personeel
Overlopende passiva
F2. Overige schulden en overlopende passiva

34.400
1.555.700
383.500
68.300
85.900
157.900
178.300
117.300
6.300
323.100
742.400
3.653.100

517.900
4.900
43.500
126.400
148.500
94.100
255.000
309.600
1.499.900

Totaal kortlopende schulden
en overlopende
passiva
De post Crediteuren
bestaat voor
een deel uit een schuld aan onze partners RO en NDT. Daarnaast
betreft het1.874.900
voor een groot deel
5.646.400
(aanloop)kosten t.b.v. Amare en kosten die zijn gemaakt ten behoeve het openingsfestival van Amare.

De post Crediteuren bestaat voor een deel uit een schuld aan onze partners RO en NDT. Daarnaast

De vooruit ontvangen opbrengsten uit kaartverkoop hebben direct verband met evenementen in Amare en de Nieuwe Kerk voor
betreft het voor een groot deel (aanloop)kosten t.b.v. Amare en kosten die zijn gemaakt ten behoeve
het jaar 2022.

het openingsfestival van Amare.

De overige schulden inzake voorstellingen betreft de nog te betalen partages, uitkoopsommen, vooruitontvangen fees en
De vooruit ontvangen opbrengsten uit kaartverkoop hebben direct verband met evenementen in Amare
auteursrechten.

en de Nieuwe Kerk voor het jaar 2022.

Vooruitontvangen subsidies publieke en private fondsen betreffen voor een groot deel in 2021 ontvangen fondsen welke, in overleg met de fondsen, zijn doorgeschoven naar 2022 i.v.m. het niet kunnen uitvoeren van projecten door Corona. Tevens is er een
De overige schulden inzake voorstellingen betreft de nog te betalen partages, uitkoopsommen,
aantal subisidies vooruit ontvangen ten behoeve van de inrichting van Amare.

vooruitontvangen fees en auteursrechten.

De verplichtingen personeel hebben betrekking op door de werknemers opgebouwde rechten op vakantiegeld alsmede verlofVooruitontvangen
en
vakantiedagen. subsidies publieke en private fondsen betreffen voor een groot deel in 2021 ontvangen

fondsen welke, in overleg met de fondsen, zijn doorgeschoven naar 2022 i.v.m. het niet kunnen

De
overlopende
betreffen
nog teTevens
betalen kosten
betreffende
het boekjaarvooruit
2021 voor
de OZB, energie-,
schoonmaak-,
uitvoeren
van passiva
projecten
door o.a.
Corona.
is er een
aantal subisidies
ontvangen
ten behoeve
beveiligingsen
accountantskosten,
af
te
dragen
parkeergelden
alsmede
(aanloop)kosten
ten
behoeve
van
de
nieuwbouw
Amare
van de inrichting van Amare.
aan het Spuiplein.

DeNiet
verplichtingen
personeel
hebben activa
betrekking
op door de werknemers opgebouwde rechten op
G.
in de balans
opgenomen
en verplichtingen
vakantiegeld
alsmede
verlofen
vakantiedagen.
Voor Stichting Amare heeft de Belastingdienst de toepassing van de Bestedingsreserve (BR) voor toekomstige uitgaven van bedrijfsmiddelen en projecten goedgekeurd. Het resultaat zal worden verrekend met deze fiscale reserve, die op dit moment
€
1.295.884
(stand ultimo
2020)
bedraagt.
Wanneer
stichting
niet langer
voldoet aan
door de belastingdienst
De
overlopende
passiva
betreffen
o.a.
nog tede
betalen
kosten
betreffende
hetdeboekjaar
2021 voor degestelde
eisen
over dit bedrag
tegen het dan
geldende tarief,
vennootschapsbelasting
worden
afgedragen. Op
basis van de
OZB,zalenergie-,
schoonmaak-,
beveiligingsen accountantskosten,
af moeten
te dragen
parkeergelden
alsmede
huidige
tarieven
bedraagt
de
theoretische
vennootschapsbelasting
circa
€
299.000.
(aanloop)kosten ten behoeve van de nieuwbouw Amare aan het Spuiplein.
De aanslagen Vennootschapsbelasting zijn tot en met boekjaar 2017 door de belastingdienst definitief opgelegd.
Conform het Meerjarenbeleidsplan Kunst en Cultuur 2021-2024, krijgt de Stichting Amare 2021 tot en met 2024 een jaarlijkse
subsidie van € 2.595.083 van de Gemeente Den Haag, exclusief eventuele trendcorrecties. Naast de structurele exploitatie
subsidie ontvangt Stichting Amare van de Gemeente Den Haag een jaarlijkse subsidie van € 2,7 mln en € 0,9 mln ter dekking van
de bedrijfsexploitatie.
Met de gemeente Den Haag is een huurovereenkomst aangegaan voor de huur van Amare aan het Spuiplein. De huur is ingegaan
op 1 augustus 2021 en is aangegaan voor een periode van 40 jaar. Het maandelijkse huurbedrag bedraagt € 205.892 per maand
exclusief BTW (prijspeil 2022).
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4.5
Toelichting
exploitatierekening
4.5 Toelichting
exploitatierekening
4.5 Toelichting exploitatierekening

A. Opbrengsten

Realisatie

Begroting

Realisatie

Realisatie
2021
2021€

Begroting
2021
2021€

Realisatie
2020
2020€

3.175.000

619.600
160.800
619.600
780.400
160.800

€

A. Opbrengsten
A.1 Publieksinkomsten
A.1 Publieksinkomsten
Recettes Concerten en Voorstellingen
Horeca
bijen
Concerten
en Voorstellingen
Recettesinkomsten
Concerten
Voorstellingen

342.100
95.700
342.100
437.800
95.700

Horeca inkomsten bij Concerten en Voorstellingen

437.800

A.2 Sponsorinkomsten
A.2 Sponsorinkomsten
Algemene sponsoring
Projectgebonden
sponsoring
Algemene sponsoring

2.5002.500
2.500

Projectgebonden sponsoring

2.500

€

3.175.000

€

780.400

3.0003.000
3.000

115.000
115.000

3.000

De algemene sponsoring is in 2021 ondergebracht bij Stichting Podium van de Stad. Deze stichting
heeft
afgelopen
boekjaar ruim
€ 2 ton
aan sponsorgelden
geworven.
Stichting
Amare
is de stichting
enige
Dealgemene
algemene
sponsoring
is in ondergebracht
2021
ondergebracht
bij Stichting
Podium
destichting
Stad. Deze
De
sponsoring
is in 2021
bij Stichting
Podium van
de Stad.van
Deze
heeft afgelopen boekjaar ruim
beneficiair
van
deze
gelden.
heeft
boekjaar
ruim € 2Stichting
ton aanAmare
sponsorgelden
geworven.van
Stichting
Amare is de enige
€
2 tonafgelopen
aan sponsorgelden
geworven.
is de enige beneficiair
deze gelden.
De
projectgebonden
sponsoring
is
een
bijdrage
van
Omroep
West
voor
de
Radio
West concerten.
beneficiair van deze gelden.
De
sponsoring
is eenisbijdrage
van Omroep
West voorWest
de Radio
concerten.
Deprojectgebonden
projectgebonden
sponsoring
een bijdrage
van Omroep
voorWest
de Radio
West concerten.

A.3 Overige directe opbrengsten

A.3 Overige directe opbrengsten
Zaalhuur en Theatertoeslag RO
Huur
zaal en
t.b.v.
concerten
Zaalhuur
Theatertoeslag
RO
Huur
repetitieruimte
en Overig
Huur zaal t.b.v. concerten
Theatertoeslag
Residentie
Orkest
Huur repetitieruimte
en Overig

260.100
175.900
260.100
27.800
175.900
463.800
27.800

Theatertoeslag Residentie Orkest

463.800

Zaalhuur en Theatertoeslag NDT
Huur
zaal en
t.b.v.
voorstellingen NDT
Zaalhuur
Theatertoeslag
Theatertoeslag
Nederlands
Dans Theater
Huur zaal t.b.v. voorstellingen

443.900
28.000
443.900
471.900
28.000

Theatertoeslag Nederlands Dans Theater

471.900

Zaalhuur en Theatertoeslag cultureel
Zaalhuur
Zaalhuurcultureel
en Theatertoeslag cultureel
Theatertoeslag
cultureel
Zaalhuur cultureel

199.200
7.900
199.200
207.100
7.900

Theatertoeslag cultureel

477.000
477.000

448.000
448.000

326.000

254.000
130.900
254.000
26.400
130.900
411.300
26.400
411.300

388.000
29.000
388.000
417.000
29.000
417.000

100.500
8.300
100.500
108.800
8.300

Totaal overige directe opbrengsten

207.100
1.142.800

326.000
1.251.000

108.800
937.100

Totaal overige directe opbrengsten

1.142.800

1.251.000

937.100
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A.4 Diverse inkomsten
Zakelijke verhuur & horeca
Inkomsten zakelijk verhuur en diensten
Inkomsten zakelijk horeca

Realisatie

Begroting

Realisatie

2021
€

2021
€

2020
€

237.000
131.400
368.400

Overige huur en bijdragen RO
Kantoorhuur en Servicekosten RO
Bijdrage kaartverkoop & Informatie RO
Overige vergoedingen RO
Doorbelasting Receptie RO
Doorbelasting ICT & Telefonie RO
Doorbelasting Printer & Kopieer RO

1.815.000

50.000
20.500
70.500

534.000

129.300
48.100
3.000
28.700
22.700
12.200
244.000

1.205.000

819.800
25.200
37.400
12.300
894.700

2.027.000

-

5.400
63.900
69.300

-

3.000
71.000
74.000

2.734.300

5.581.000

1.283.200

244.100
50.200
5.700
28.700
44.600
7.100
380.400

Overige huur en bijdragen NDT
Kantoorhuur en Servicekosten NDT
Bijdrage kaartverkoop & Informatie NDT
Overige vergoedingen NDT
Doorbelasting ICT & Telefonie NDT
Doorbelasting Printer & Kopieer NDT

950.500
25.100
2.300
57.200
7.800
1.042.900

Overige huur en bijdragen KC
Kantoorhuur en Servicekosten KC

873.300
873.300

Overige diverse inkomsten
Opbrengsten kaartverkoop & Informatie
Overige directe opbrengsten
Totaal diverse inkomsten

De opbrengsten kaartverkoop & Informatie betreft inkomsten uit de doorberekende administratiekosten

De opbrengsten kaartverkoop & Informatie betreft inkomsten uit de doorberekende administratiekosten bij kaartverkoop.
bij kaartverkoop. De overige directe opbrengsten bestaan uit ontvangen inkomsten voor het beheer
De overige directe opbrengsten bestaan uit ontvangen inkomsten voor het beheer van het parkeerterrein Zuiderstrandtheater.
van het
hetbeheer
parkeerterrein
Zuiderstrandtheater.
Voormet
hetde
beheer
vanDen
het Haag
parkeerterrein
Voor
van het parkeerterrein
was een contract
Gemeente
afgesloten. was een contract

met de Gemeente Den Haag afgesloten.
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Realisatie

Begroting

Realisatie

2021
€
Realisatie

2021
€
Begroting

2020
€
Realisatie

Bijdragen van private fondsen
Bijdragen
uit goede
doelen
loterijen
A.5 Bijdragen
uit private
middelen
Totaal bijdragen uit private middelen

2021
208.900€
208.900

2021
€

2020
81.400€
32.000
113.400

Bijdragen van private fondsen

208.900

A.5 Bijdragen uit private middelen

300.000

81.400

Voor
het project
De Stad
als Curator,
Bijdragen
uit goede
doelen
loterijen' Jouw theater in de wereld van nu',
- is in 2021 € 72.500 aan 32.000
bijdragen
geboekt.
Een
groot
deel
hiervan
betreffen
bijdragen
van
de
Bankgiro
Loterij
en VSB Fonds
Totaal bijdragen uit private middelen
208.900
300.000
113.400
Voor het openingsfestival en de komst van Little Amal zijn er vanuit diverse fondsen bijdragen
ontvangen
van totaal
€ 122.900.
De resterende
€ 13.500
bijdragen
behoeve
vanaan
het
Voor
het project
De Stad
als Curator,
' Jouw theater
in de betreffen
wereld van
nu', is inten
2021
€ 72.500
Nowruz
Festival,
Instinctive
Neighbourhood
en
een
bijdrage
aan
urban
podiumproducties.
Voor het project
De Stad
Curator,
Jouw theater
in de bijdragen
wereld vanvan
nu’, de
is inBankgiro
2021 € 72.500
geboekt. Een groot
bijdragen
geboekt.
Eenals
groot
deel ‘hiervan
betreffen
Loterijaan
enbijdragen
VSB Fonds

deel hiervan
betreffen bijdragen
vankomst
de Bankgiro
Loterij
en VSB
Voordiverse
het openingsfestival
en de komst van Little Amal zijn
Voor
het openingsfestival
en de
van Little
Amal
zijn Fonds
er vanuit
fondsen bijdragen
B.vanuit
Subsidies
en Bijdragen
er
diverse
fondsen
bijdragen ontvangen
van totaal
€ 122.900.
De resterende
13.500
betreffen
ten behoeve van
ontvangen
van totaal
€ 122.900.
De resterende
€ 13.500
betreffen
bijdragen€ten
behoeve
van bijdragen
het
het
Nowruz
Festival,
Instinctive
Neighbourhood
en
een
bijdrage
aan
urban
podiumproducties.
Nowruz Festival, Instinctive Neighbourhood en een bijdrage aan urban podiumproducties.

Programmeringssubsidie
Onderhoudssubsidie
B. Subsidies en Bijdragen
Huursubsidie
Exploitatiesubsidie
Programmeringssubsidie
Meerjarige
subsidie gemeente Den Haag
Onderhoudssubsidie
Overige
subsidies
gemeente Den Haag
Huursubsidie
Overige subsidies uit publieke middelen
Exploitatiesubsidie
Steunbijdragen
overheid
Covid19
Meerjarige subsidie
gemeente
Den Haag
Totale
subsidies
en
bijdragen
Overige subsidies gemeente Den Haag

75.000
791.400
4.599.800
75.000
5.466.200
791.400
205.80095.400
4.599.800
607.000
5.466.200
6.374.400
205.800

Overige subsidies uit publieke middelen

95.400

6.109.900
6.109.900
6.109.900
-

1.241.500
633.600
164.100
612.000
1.241.500
2.651.200
633.600
265.600
164.100
8.600
612.000
897.900
2.651.200
3.823.300
265.600
8.600

Op
grond van hetoverheid
Meerjarenbeleidsplan
Kunst en Cultuur 2021-2024
‘Zee aan Mogelijkheden!'
is897.900
over
Steunbijdragen
Covid19
607.000
2021
een
subsidie
toegekend
(brief
kenmerk:
ABBA/VL/26119)
en
trendmatig
aangepast
op
8/10/2021
Totale subsidies en bijdragen
6.374.400
6.109.900
3.823.300
(brief kenmerk ABBA/VL/26211-T).

Op grond van het Meerjarenbeleidsplan Kunst en Cultuur 2021-2024 ‘Zee aan Mogelijkheden!' is over
Op
grond
het Meerjarenbeleidsplan
Kunst en Cultuur
2021-2024
‘Zee aan Mogelijkheden!’ is over 2021 een subsidie toegeOnder
hetvan
kopje
Overige
subsidies
Den Haag
zijn opgenomen:
2021
een
subsidie
toegekend
(brief Gemeente
kenmerk: ABBA/VL/26119)
en trendmatig aangepast op 8/10/2021
kend
(brief
kenmerk:
ABBA/VL/26119)
en
trendmatig
aangepast
op
8/10/2021
(brief
-(brief
De subsidieverlening
in het kader van Overige Cultuur voor de opening
vankenmerk
Amare ABBA/VL/26211-T).
(ABBA/VL/32549)
kenmerk ABBA/VL/26211-T).
van € 150.000.
Onder het kopje Overige subsidies Gemeente Den Haag zijn opgenomen:
- De subsidieverlening
in het kader Gemeente
van Haagse
kunstenzijn
cultuurprojecten
Den Haag 2021 voor de
Onder
het kopje Overige
Den
Haag
opgenomen:
in hetsubsidies
kader van Overige Cultuur
voor
de opening
van Amare (ABBA/VL/32549) van € 150.000.
- De subsidieverlening
komst
van Little Amal
van
€ 55.800.
-- De
subsidieverlening
in(ABBA/VL/36472)
het
kader
Overige
voor de opening
van 2021
Amare
(ABBA/VL/32549)
De subsidieverlening
in het
kader
van van
Haagse
kunst-Cultuur
en cultuurprojecten
Den Haag
voor
de komst van Little Amal

van
€ 150.000. van € 55.800.
(ABBA/VL/36472)
uit publieke
middelen
betreffen
eenkunstsubsidie
van € 54.400 van
hetHaag
Fonds2021
Podiumkunsten
-De
Desubsidies
subsidieverlening
in het
kader van
Haagse
en cultuurprojecten
Den
voor de
voor
hetvan
Wijuit
Den
Haagmiddelen
Ensembleproject
en
Convention
en van
het Fonds voor
De
subsidies
publieke
betreffen een
subsidie
van
€ 54.400 Goes
van hetNL
Fonds
Podiumkunsten
voor het Wij Den Haag
komst
Little
Amal
(ABBA/VL/36472)
vanBreakin'
€ 55.800.
Cultuurparticipatie
een bijdrage
van €Goes
41.000
Nowruz
festival, het 1001een
Nachten
Festival
Ensembleproject
en Breakin’
Convention
NL voor
en vano.a.
hethet
Fonds
voor Cultuurparticipatie
bijdrage
van € 41.000 voor o.a.
het
Nowruz
festival,
het
1001
Nachten
Festival
en
de
Blazersparade
naar
Amare.
en
de
Blazersparade
naar
Amare.
De subsidies uit publieke middelen betreffen een subsidie van € 54.400 van het Fonds Podiumkunsten

voor het Wij Den Haag Ensembleproject en Breakin' Convention Goes NL en van het Fonds voor
De Coronasteun vanuit
de overheid
deo.a.
volgende
bedragen:
Cultuurparticipatie
een bijdrage
van €bestond
41.000 uit
voor
het Nowruz
festival, het 1001 Nachten Festival
Subsidieverlening
Herstelfonds
2021
Gemeente
Den
Haag
(ABBA/VL/39179)
€
65.490
en de Blazersparade naar Amare.
NOW 1.0 resultaat na definitieve berekening UWV
€
7.380
NOW
2.0
resultaat
na
definitieve
berekening
UWV
€
8.300
De Coronasteun vanuit de overheid bestond uit de volgende bedragen:
NOW 3.2
271.800
Subsidieverlening
Herstelfonds 2021 Gemeente Den Haag (ABBA/VL/39179)
€€
65.490
NOW
3.3
€
254.070
NOW 1.0 resultaat na definitieve berekening UWV
€
7.380
Totaal2.0 resultaat na definitieve berekening UWV
607.000
NOW
€€
8.300

NOW 3.2
€
271.800
Bovenop
genoemde
subsidies
inzake
Covid-19
heeft
de
gemeente
Den
Haag
de
huur
gedeeltelijk
Bovenop
genoemde
subsidies
inzake
Covid-19
heeft
de
gemeente
Den
Haag
de
huur
gedeeltelijk
kwijtgescholden
voor de
NOW 3.3
€
254.070
kwijtgescholden
voor
de
maanden
augustus,
september
en
oktober
voor
in
totaal
€
278.881.
Tevens
maanden
augustus,
september
en
oktober
voor
in
totaal
€
278.881.
Tevens
heeft
Amare
in
het
eerste
kwartaal
steun
Totaal
€
607.000 ontvangen
ad € 365.313
heeft
Amareinzake
in hetTegemoetkoming
eerste kwartaal Vaste
steunLasten.
ontvangen ad € 365.313 inzake Tegemoetkoming Vaste Lasten.
Bovenop genoemde subsidies inzake Covid-19 heeft de gemeente Den Haag de huur gedeeltelijk
kwijtgescholden voor de maanden augustus, september en oktober voor in totaal € 278.881. Tevens
heeft Amare in het eerste kwartaal steun ontvangen ad € 365.313 inzake Tegemoetkoming Vaste Lasten.

Stichting Amare Jaarverslag 2021

46

C. Beheerlasten

Realisatie

Begroting

Realisatie

2021
€

2021
€

2020
€

C.1 Personeel
Vast personeel
Directie, Financiën en Ondersteuning
Facilitaire dienst
Receptie

Flexibel personeel
Directie, Financiën en Ondersteuning
Facilitaire dienst
Receptie

Totaal beheerlasten personeel

698.000
401.400
107.200
1.206.600

674.500
317.100
108.100
1.099.700

37.500
197.300
8.800
243.600

8.400
52.800
16.100
77.300

1.450.200

1.131.000

1.177.000

990.000

816.100
130.800
63.300
89.500
1.099.700

Specificatie
personele lasten vaste beheerorganisatie
Salarissen
Sociale lasten
Vakantiegeld
Pensioenpremie

889.500
132.000
82.800
102.300
1.206.600

Aantal fte beheer vast
Directie, Financiën en Ondersteuning
Facilitaire dienst
Receptie

2021
8,8
5,0
4,2
17,9

2020
8,5
5,0
2,6
16,1

De
zijnzijn
berekend
op basis
de van
CAOde
Nederlandse
Podia. Conform
dezeConform
CAO zijn,deze
vanwege
de zijn,
grote impact van
Deloonkosten
loonkosten
berekend
op van
basis
CAO Nederlandse
Podia.
CAO
de
Corona-crisis,
de
cao-lonen
in
2021
niet
verhoogd.
In
2021
zijn
de
beheerlasten
personeel
flink
gestegen
als gevolg van
vanwege de grote impact van de Corona-crisis, de cao-lonen in 2021 niet verhoogd.
de verhuizing naar Amare. Deze stijging is het gevolg van een groter aantal FTE binnen met name de afdeling Facilitair door
In 2021 zijn de beheerlasten personeel flink gestegen als gevolg van de verhuizing naar Amare. Deze
introductievan het Facilitair Servicepunt en extra benodigde menskracht voor het facilitaire beheer van de nieuwbouw aan
stijging
is het gevolg van een groter aantal FTE binnen met name de afdeling Facilitair door introductie
het
Spuiplein.

van het Facilitair Servicepunt en extra benodigde menskracht voor het facilitaire beheer van de
nieuwbouw aan het Spuiplein.
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C.2 Materieel
Huisvestingslasten
Energie
C.2 Materieel
Belastingen en Heffingen
Verzekeringen
Huisvestingslasten
Huur Gebouwen
Energie
Schoonmaakkosten
Belastingen
en Heffingen
Dotatie
voorziening
onderhoud
Verzekeringen
Dotatie
voorziening onderhoud huur
Huur
Gebouwen
Overige Huisvestingskosten
Schoonmaakkosten
Tegemoetkoming
Vaste
Lasten
Dotatie
voorziening
onderhoud

Realisatie

Begroting

Realisatie

2021
€
Realisatie

2021
€
Begroting

2020
€
Realisatie

2021
€
395.000
261.400
34.400
1.091.000
395.000
208.100
261.400
791.400
34.400
1.091.000510.800
208.100
-365.300
791.400
2.926.800-

2021
€

2020
€
170.700
29.100
18.200
170.70048.600
29.100
825.500
18.200
208.70040.400
48.600
825.5001.341.200
208.700

6.590.000
Dotatie voorziening onderhoud huur
Overige Huisvestingskosten
510.800
40.400
De
huisvestingslasten
zijn
in
2021
toegenomen
ten
opzichte
van
2020,
maar
lager
dan
de
begroting
Tegemoetkoming Vaste Lasten
-365.300
2021. Deze verschillen zijn toe te rekenen aan de verhuizing naar
Amare.
Met
het
betrekken
en
2.926.800
6.590.000
1.341.200

beheren van het nieuwe onderwijs- en cultuurcomplex aan het Spuiplein zijn vanaf augustus 2021
huisvestingskosten
alsin
energie,
schoonmaak,
verzekeringen
en huur
De huisvestingslasten
zijn
2021
ten opzichte
van 2020, van
maar
lagerexponentieel
dan
de begroting
Deze verschillen zijn toe
De
huisvestingslasten
zijn
in toegenomen
2021
toegenomen
ten opzichte
2020,
maar
lager gestegen.
dan2021.
de begroting
Onder
de
overige
huisvestingskosten
zijn
onder
meer
de
beveiligingskosten
verantwoord
die
voor
te
rekenen
aan
de
verhuizing
naar
Amare.
Met
het
betrekken
en
beheren
van
het
nieuwe
onderwijsen
cultuurcomplex
aan het
2021. Deze verschillen zijn toe te rekenen aan de verhuizing naar Amare. Met het betrekken en
Spuiplein
zijn
vanaf
augustus
2021
huisvestingskosten
als
energie,
schoonmaak,
verzekeringen
en
huur
exponentieel
gestegen.
Amare
het het
najaar
2021onderwijsmeer dan en
driecultuurcomplex
ton betroffen. De
2021zijn
ging
uit van
een verhuizing
behereninvan
nieuwe
aanbegroting
het Spuiplein
vanaf
augustus
2021
Onder de overige huisvestingskosten zijn onder meer de beveiligingskosten verantwoord die voor Amare in het najaar 2021 meer
naar
Amare
aan
het
begin
van
het
jaar.
Als
gevolg
van
de
lockdown,
veroorzaakt
door
de
Covid-19
huisvestingskosten
energie, 2021
schoonmaak,
en huur
gestegen.
dan drie ton betroffen. als
De begroting
ging uit vanverzekeringen
een verhuizing naar
Amareexponentieel
aan het begin van
het jaar. Als gevolg van de
pandemie,
en
de
daarmee
gepaardgaande
omzetverliezen
heeft
Amare
Coronasteun
ontvangen
lockdown,
veroorzaakt
door
de
Covid-19
pandemie,
en
de
daarmee
gepaardgaande
omzetverliezen
heeft
Coronasteun
Onder de overige huisvestingskosten zijn onder meer de beveiligingskosten verantwoord
dieAmare
voorvoor
het
eerste
kwartaal
in
de
vorm
van
Tegemoetkoming
Vaste
Lasten.
ontvangen
voor
het
eerste
kwartaal
in
de
vorm
van
Tegemoetkoming
Vaste
Lasten.
Amare in het najaar 2021 meer dan drie ton betroffen. De begroting 2021 ging uit van een verhuizing
naar Amare aan het begin van het jaar. Als gevolg van de lockdown, veroorzaakt door de Covid-19
Afschrijvingslasten
pandemie,
en de daarmee gepaardgaande omzetverliezen heeft Amare Coronasteun ontvangen voor
Inventaris
Theatertechniek
65.700
60.200
het eerste kwartaal in de vorm van Tegemoetkoming Vaste Lasten.

Horeca apparatuur & installaties
Inventaris
ICT/ automatisering
Afschrijvingslasten
Inrichting,
& meubilair
Inventaris inventaris
Theatertechniek

22.800
51.800
10.800
65.700
151.100
22.800
51.800151.100
10.800

Horeca apparatuur & installaties
Vrijval
egalisatierekening
bijdragen investeringen
Inventaris
ICT/ automatisering
Inrichting, inventaris & meubilair

564.000

151.100

2.200
2.500
400
60.200
65.300
2.200
-1.400
2.500
63.900
400
65.300

Toename
van
afschrijvingen
ten opzichte
van voorgaand
wordt -veroorzaakt
doorvan
deAmare
opening
vanSpuiplein.
Toenameegalisatierekening
van
de de
afschrijvingen
ten opzichte
van voorgaand
jaar wordtjaar
veroorzaakt
door de opening
aan
het
Vrijval
bijdragen
investeringen
-1.400
In
de
begroting
was
rekening
gehouden
met
een
volledig
jaar
van
ingebruikname
van
het
nieuwe
complex.
Doordat
dit
in werkelijkAmare aan het Spuiplein.In de begroting was rekening gehouden
met een volledig
jaar van
151.100
564.000
63.900
heidpas in het najaar van 2021 plaatsvond, vallen de werkelijke afschrijvingen lager uit.
ingebruikname van het nieuwe complex. Doordat dit in werkelijkheidpas in het najaar van 2021
plaatsvond,
vallen
de werkelijke ten
afschrijvingen
lager
uit.
Toename van
de afschrijvingen
opzichte van
voorgaand
jaar wordt veroorzaakt door de opening van
Amare aan het Spuiplein.In de begroting was rekening gehouden met een volledig jaar van
ingebruikname van het nieuwe complex. Doordat dit in werkelijkheidpas in het najaar van 2021
plaatsvond, vallen de werkelijke afschrijvingen lager uit.
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Organisatiekosten
Kantoormiddelen
Licenties, contributies, abonnementen
Porti
Kosten ICT en Telefonie
Kosten Printer en Kopieer
Advieskosten en Diensten derden
Aanloopkosten Amare
Overige Personeelskosten
Kosten Betalingsverkeer
Overige Algemene kosten

Totaal beheerlasten materieel

Realisatie

Begroting

Realisatie

2021
€

2021
€

2020
€

8.800
124.800
4.100
497.800
34.900
240.500
618.700
267.600
51.200
60.100
1.908.500

580.000

15.200
75.200
2.000
151.900
36.900
55.600
787.700
132.800
18.300
3.400
1.279.000

4.986.400

7.734.000

2.684.100

De
organisatiekosten
vallen
als gevolg
van alle
nieuwe aanpassingen
voor
Amare.
De organisatiekosten
vallen
flink flink
hogerhoger
uit alsuit
gevolg
van alle nieuwe
aanpassingen
voor Amare. Zo
zorgt
de implementatie van
Zo
zorgt
de implementatie
van nieuwe
rooster-dubbele
en planingspakketten
voor tijdelijke,
dubbele
licenties.
nieuwe
roosteren planingspakketten
voor tijdelijke,
licenties. De ICT-kosten
betreffen de
consultancy
en support uren
voorICT-kosten
netwerk en digitale
werkplekken.
Ruim deen
helft
hiervanuren
betreffen
eenmalige
De advieskosten
betreffen
De
betreffen
de consultancy
support
voorincidentele,
netwerk en
digitalekosten.
werkplekken.
Ruim de
operationele ondersteuning voor sponsoring en fondsenwerving, juridische dienstverlening, BHV, salarisadministratie en
helft hiervan betreffen incidentele, eenmalige kosten.
arbodienst. Zo’n € 175.000 van deze advisering in het afgelopen jaar was eenmalig of incidenteel. De aanloopkosten betrefDe
betreffen
operationele
ondersteuning
voor
sponsoring
en fondsenwerving,
juridische
fen advieskosten
naast project- en
bouwondersteuning,
onder
meer gemaakte
kosten
inzake architectuur
en ontwerp van
foyers, horeca
dienstverlening,
salarisadministratie
Zo'n € 175.000flink
vangestegen
deze advisering
in het van nieuwe
faciliteiten, signageBHV,
en bewegwijzering.
Tenslotteen
zijnarbodienst.
de overige personeelskosten
door de aanschaf
bedrijfskleding
en kassapersoneel.
afgelopen
jaarvoor
washorecaeenmalig
of incidenteel.
De aanloopkosten betreffen naast project- en bouwondersteuning, onder meer gemaakte kosten inzake
architectuur en ontwerp van foyers, horecafaciliteiten, signage en bewegwijzering.
Tenslotte zijn de overige personeelskosten flink gestegen door de aanschaf van nieuwe bedrijfskleding
voor horeca- en kassapersoneel.
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D. Activiteitenlasten

Realisatie

Begroting

Realisatie

2021
€

2021
€

2020
€

2.191.000

85.900
154.200
161.800
287.200
673.800
206.600
385.400
1.954.900

3.900
9.200
38.000
42.200
10.700
160.000
298.200
562.200

388.000

1.100
27.800
1.100
20.100
22.500
158.200
75.000
305.800

2.853.800

2.579.000

2.260.700

2.191.000

1.413.200
262.000
125.100
154.600
1.954.900

D.1 Personeel
Vast personeel
Fondswerving & relatiebeheer
Zakelijke verhuur en evenementen
Kaartverkoop & Informatie
Marketing en publiciteit

90.600
201.300
196.500
383.800
807.800
262.200
349.400
2.291.600

Techniek
Horeca & publieksservice
Programma en Educatie

Flexibel personeel
Zakelijke verhuur en evenementen
Kaartverkoop & Informatie
Marketing en publiciteit
Techniek
FD parkeer
Horeca & publieksservice
Programma en Educatie

Totaal activiteitenlasten personeel
Specificatie
personele lasten activiteitenpersoneel vast
Salarissen
Sociale lasten
Vakantiegeld
Pensioenpremie

1.643.300
292.600
161.600
194.100
2.291.600

Aantal fte activiteiten vast
Fondswerving & relatiebeheer
Zakelijke verhuur en evenementen
Kaartverkoop & Informatie
Marketing en publiciteit
Techniek
Horeca & publieksservice
Programma en Educatie
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2021
2,8
1,8
3,7
7,2
14,0
4,7
5,6
39,8
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2020
1,4
1,7
3,9
6,3
11,5
3,7
5,9
34,4

vanwege
vanwege de
de grote
grote impact
impact van
van de
de Corona-crisis,
Corona-crisis, de
de cao-lonen
cao-lonen in
in 2021
2021 niet
niet verhoogd.
verhoogd.
De
totale
personele
activiteitenlasten
zijn
in
2021
toegenomen,
veroorzaakt
De totale personele activiteitenlasten zijn in 2021 toegenomen, veroorzaakt door
door zowel
zowel het
het vaste
vaste als
als
het
flexibele
personeel.
De
vaste
bemensing
van
alle
afdelingen
is
gegroeid
door
de
verhuizing
naar
het flexibele personeel. De vaste bemensing van alle afdelingen is gegroeid door de verhuizing naar
De loonkostende
zijn berekend op
basis van
de CAO Nederlandse
Podia. Conform deze
CAO zijn, handen
vanwege de grote
impact van de
Amare.
Amare. Om
Om de toename
toename van
van alle
alle activiteiten
activiteiten goed
goed te
te kunnen
kunnen managen
managen zijn
zijn extra
extra handen nodig
nodig om
om dit
dit
Corona-crisis, de cao-lonen in 2021 niet verhoogd. De totale personele activiteitenlasten zijn in 2021 toegenomen, veroorzaakt
te
realiseren
vooral
bij
Theatertechniek,
Marketing
en
Zakelijke
verhuur.
De
loonkosten
voor
te
realiseren
Theatertechniek,
en Zakelijke
verhuur.
De isloonkosten
voor
door
zowel het vooral
vaste alsbijhet
flexibele personeel.Marketing
De vaste bemensing
van alle
afdelingen
gegroeid door
de verhuizing naar
Fondsenwerving
&
relatiebeheer
betreft
loonkosten
van
medewerkers
in
vaste
dienst
bij
Amare
Amare.
Om
de
toename
van
alle
activiteiten
goed
te
kunnen
managen
zijn
extra
handen
nodig
om
dit
te
realiseren
vooral bij
Fondsenwerving & relatiebeheer betreft loonkosten van medewerkers in vaste dienst bij Amare die
die
Theatertechniek,
Marketing
en
Zakelijke
verhuur.
De
loonkosten
voor
Fondsenwerving
&
relatiebeheer
betreft
loonkosten
van
voornamelijk
werkzaamheden
voor
de
verbonden
partij
Stichting
Podium
van
Stad
verrichten.
voornamelijk werkzaamheden voor de verbonden partij Stichting Podium van Stad verrichten.
medewerkers
in
vaste
dienst
bij
Amare
die
voornamelijk
werkzaamheden
voor
de
verbonden
partij
Stichting
Podium
van
Stad
De
stijging
De
stijging in
in de
de flexibele
flexibele personeelskosten
personeelskosten wordt
wordt veroorzaakt
veroorzaakt door
door alle
alle tijdelijke
tijdelijke inzet
inzet van
van
verrichten. De stijging in de flexibele personeelskosten wordt veroorzaakt door alle tijdelijke inzet van programmering rond
programmering
rond
het
openingsfestival.
programmering
rond het openingsfestival.
het openingsfestival.

Realisatie
Realisatie
€
€

D.2
D.2 Materieel
Materieel

Begroting
Begroting
€
€

Realisatie
Realisatie
€
€

Activiteitenlasten
Activiteitenlasten Materieel
Materieel
Inkoop
Programma
Inkoop Programma (Uitkoop,
(Uitkoop, Partages)
Partages)
Overige
Directe
Programmering
Overige Directe Programmering kosten
kosten
Huur
Externe
locaties
(Nieuwe
Kerk/VVV)
Huur Externe locaties (Nieuwe Kerk/VVV)

421.600
421.600
535.600
535.600
94.300
94.300

591.500
591.500
295.100
295.100
61.600
61.600

Inkopen
Inkopen publiekshoreca
publiekshoreca
Inkopen
Inkopen zakelijke
zakelijke horeca
horeca en
en evenementen
evenementen
Overige
kosten
Horeca
Overige kosten Horeca

20.700
20.700
173.300
173.300
87.900
87.900

38.000
38.000
29.200
29.200
45.100
45.100

Kosten
Kosten Marketing
Marketing en
en Publiciteit
Publiciteit
Totaal
activiteitenlasten
Totaal activiteitenlasten materieel
materieel

466.400
466.400
1.799.800
1.799.800

4.634.900
4.634.900

175.600
175.600
1.236.100
1.236.100

Door
Door alle
alle activiteiten
activiteiten rond
rond het
het openingsfestival
openingsfestival en
en een
een kleine
kleine twee
twee maanden
maanden van
van voorstellingen
voorstellingen en
en
Door
alle
activiteiten
rond
het
openingsfestival
en
een
kleine
twee
maanden
van
voorstellingen
en zakelijke
evenementen
zijn de
zakelijke
evenementen
zijn
de
materiële
kosten
hoger
uitgekomen
dan
in
2020.
Ten
opzichte
van
de
zakelijke
evenementen
zijn de materiële
hogervan
uitgekomen
dan
in 2020.
Ten veel
opzichte
van
de van de
materiële kosten
hoger uitgekomen
dan in 2020.kosten
Ten opzichte
de begroting
vielen
deze kosten
lager als
gevolg
begroting
vielen
kosten
lager
gevolg
van
begroting
vielen deze
deze
kosten veel
veel
lager als
als
gevolg
van de
de Covid-19
Covid-19 lockdowns
lockdowns en
en beperkingen
beperkingen
Covid-19 lockdowns
en beperkingen
gedurende
het
hele jaar.
gedurende
het
hele
jaar.
gedurende het hele jaar.

Saldo
Saldo rente
rente baten
baten en
en lasten
lasten
Rentebaten
Rentebaten
Rentelasten
Rentelasten

700
700
-58.900
-58.900
-58.200
-58.200

-238.000
-238.000

--2.000
-2.000
-2.000
-2.000

-215.000
-215.000

----

Saldo
Saldo bijzondere
bijzondere baten
baten en
en lasten
lasten
Bijzondere
Bijzondere baten
baten
Bijzondere
Bijzondere lasten
lasten
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5. Overige gegegevens
Resultaatbestemming

Het bestuur van de Stichting heeft het voorstel tot bestemming van het exploitatieresultaat gedaan over het afgelopen
boekjaar. De Raad van Toezicht heeft deze resultaatbestemming, zoals opgenomen onder de staat van baten en lasten,
overgenomen en goedgekeurd.

Den Haag, 21 april 2022

Directie/bestuur,

Namens de Raad van Toezicht Stichting Amare

De heer J.L.M. Zoet
Directeur/bestuurder

De heer J.H.A.S. Biesheuvel
Voorzitter Raad van Toezicht

Mevrouw E.A. Bien
Lid Raad van Toeizcht

De heer M.R. Ramlal
Lid Raad van Toezicht

De heer P.M.M. Heijnen
Lid Raad van Toeizcht

Mevrouw H.I.P Oppatja
Lid Raad van Toezicht
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WNT-verantwoording 2021
6.
De WNT-verantwoording
Wet normering topinkomens (WNT) is van toepassing op Stichting Amare. Het voor Stichting
Amare toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2021 € 209.000, dit betreft het algemene

De Wet normering topinkomens (WNT) is van toepassing op Stichting Amare. Het voor Stichting Amare toepasselijke
bezoldigingsmaximum.
bezoldigingsmaximum is in 2021 € 209.000, dit betreft het algemene bezoldigingsmaximum.

Gegevens 2021
bedragen x € 1

J.L.M. Zoet

Aanvang en einde functievervulling in 2021
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)
Dienstbetrekking?
Bezoldiging
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen
Beloningen betaalbaar op termijn
Subtotaal

01/01 – 31/12
1
ja

L. Wiering
Directeur
bedrijfsvoering
01/01 – 31/12
1
ja

€ 140.546
€ 15.496
€ 156.042

€ 97.444
€ 13.094
€ 110.538

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

€ 209.000

€ 209.000

N.v.t.

N.v.t.

€ 156.042

€ 110.538

Het bedrag van de overschrijding en de reden
waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan

N.v.t

N.v.t

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde
betaling

N.v.t.

N.v.t.

J.L.M. Zoet

Functiegegevens

Directeur-bestuurder

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet
terugontvangen bedrag
Bezoldiging

Gegevens 2020
bedragen x € 1

Aanvang en einde functievervulling in 2020
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)
Dienstbetrekking?
Bezoldiging
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen
Beloningen betaalbaar op termijn
Subtotaal

01/02 – 31/12
0,917
ja

L. Wiering
Directeur
bedrijfsvoering
01/01 – 31/12
1
ja

€ 121.782
€ 14.845
€ 136.627

€ 95.057
€ 12.251
€ 107.308

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

€ 201.000

€ 201.000

Bezoldiging

€ 136.627

€ 107.308

Functiegegevens

Directeur-bestuurder

Alle
vanvan
de Raad
van Toezicht
van DMC, van
te weten
dhr.te
J.H.A.S.
Biesheuvel,
mevr. E.
Bien, dhr. M.R.mevr.
Ramlal,E.
dhr.
P. Heijnen en
Alleleden
leden
de Raad
van Toezicht
DMC,
weten
dhr. J.H.A.S.
Biesheuvel,
Bien,
mevr. H. Oppatja verrichten hun werkzaamheden onbezoldigd. In 2021 zijn geen kostenvergoedingen uitgekeerd.

dhr. M.R. Ramlal, dhr. P. Heijnen en mevr. H. Oppatja verrichten hun werkzaamheden onbezoldigd.
In 2021 zijn geen kostenvergoedingen uitgekeerd.
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Bijlage 1: Bestuursverklaring
De Raad van Toezicht van Stichting Amare te Den Haag verstrekt deze bestuursverklaring bij de subsidieverantwoording over de
periode 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021 met betrekking tot de volgende gemeentelijke subsidie(s):
- Subsidieverlening 2021 volgens het Meerjarenbeleidsplan Kunst en cultuur 2021-2024 ‘Zee aan mogelijkheden’ (toegekend aan
Stichting Amare (voorheen Stichting Dans- en Muziekcentrum Den Haag) met kenmerk ABBA/VL/26119 d.d. 15 februari 2021)
De Raad van Toezicht verklaart de subsidieverantwoording te hebben opgemaakt conform de van toepassing zijn de
wettelijke bepalingen en de subsidieverplichtingen zoals opgenomen in de bovenvermelde subsidiebeschikking(en).
De Raad van Toezicht verklaart dat de in de subsidieverantwoording opgenomen bestede subsidie van de Gemeente Den Haag
rechtmatig is besteed, dat wil zeggen voor het doel waarvoor zij blijkens de subsidiebeschikking is verstrekt overeenkomstig
de van toeplassing zijnde wettelijke bepalingen en de subsidieverplichtingen zoals opgenomen in de bovenvermelde subsidie
beschikking(en).
De Raad van Toezicht verklaart dat alle ontvangen baten voor de activiteiten of projecten volledig zijn verantwoord in de subsidieverantwoording.
De Raad van Toezicht verklaart te hebben voldaan aan de verplichting genoemd in artikel 18, derde lid, van de ASV om de
inkomensgrens genoemd in de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector als bezoldigingsmaximum in acht te nemen.
Den Haag, 21 april 2021

Dhr. J.H.A.S. Biesheuvel
Voorzitter (Raad van Toezicht)

Dhr. M.R. Ramlal
Secretaris

Mw. E.A. Bien
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Kenmerk
ABBA /VL/17169
ABBA /VL/20772
ABBA/VL/32549
ABBA/VL/24543
ABBA/VL/27664
ABBA/VL/36472

Fonds voor CultuurParticipatie
Fonds Podiumkunsten
Fonds Podiumkunsten
Fonds Podiumkunsten
Fonds Podiumkunsten

M.A.O.C. Gravin van Bylandt Stichting
M.A.O.C. Gravin van Bylandt Stichting
M.A.O.C. Gravin van Bylandt Stichting
Stichting Business Incubator SeedZ
VSB Fonds
BankGiro Loterij
Stichting Zabawas
Gravin van Bylandt Stichting
Prins Bernhard Cultuurfonds
Kickstart Cultuurfonds
Vfonds
Madurodam Kinderfonds
Stichting Triodos Foundation
Draagvlakactiviteitenfonds (DAF)
Fonds1818
Stichting BPD Cultuurfonds
M.A.O.C. Gravin van Bylandt Stichting
Prins Bernhard Cultuurfonds
Stichting 't Trekpaert
Stichting de Lint
Fonds 21
Stichting Pieter Bastiaan
Stichting Dura Charity Foundation

Naam productie
Anywhere the Wind Blows 2019
Club Lourdes 2 - 2019
Subsidieverlening Opening Amare 2020
Februari Festival 2020
Festival Sacred Songs
Little Amal in The Hague

Overzicht overige subsidies uit publieke middelen
Jouw Theater in de Wereld- projecten 2019 - Regeling MeeMaakPodia
Gnawa Festival
Subsidie reguliere programmering (SRP) 2020/2021
WIJ Den Haag – ensembleproject
New European Ensemble, huisgezelschap van Amare seizoen 21-22

Overzicht bijdragen uit private middelen
Februari Festival 2019
Februari Festival 2021
Februari Festival 2022
Nowrouz Festival
De Stad als Curator - Jouw theater in de wereld nu
De Stad als Curator 2020
Festival Sacred Songs
Festival Sacred Songs
PBC - Opening Amare: Muziekonderdeel Wij den Haag
Little Amal en personele ondersteuning corona
Little Amal in The Hague
Little Amare in Den Haag
Little Amal in The Hague
Little Amal
Instinctive Neighbourhood + Warriors Foot
Het Kunstenplein
Bijdrage Tribunetrap
Programmering en marketingkosten urban podiumproductie
Donatie inrichting van Amare
Bijdrage Amare OPEN Festival
Open Festival
Amare OPEN Festival
Donatie 2021 Stichting Amare

Overzicht projectsubsidies gemeente Den Haag

Bijlage 2 Verantwoording gesubsidieerde projecten
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Toewijzing
1.500
2.000
2.000
8.650
150.000
60.000
4.500,00
1.000
40.000
47.040
27.250
20.000
8.100
2.500
10.500
35.000
25.000
4.000
25.000
5.000
50.000
10.000
25.000
-150.000
-60.000

Ontvangen
voorg. jaren

-81.000
-16.174
-39.375

Ontvangen
voorg. jaren

Toewijzing
90.000
16.174
78.750
50.000
23.500

Ontvangen
voorg. jaren
-18.000
-18.000
-135.000
-22.500,00
-18.900
-

Toewijzing
20.000
20.000
150.000
25.000
21.000
55.750,00

56

-4.500
-1.000
-47.040
-27.250
-20.000
-8.100
-2.500
-8.400
-28.000
-25.000
-25.000
-5.000
-50.000
-10.000
-25.000
-301.290
-65.519

Ontvangen
-1.500
-2.000
-2.000
-9.000

208.869

5.000
50.000
10.000

1.350

27.250
20.000
8.100
2.500
3.500

8.650
44.505
28.014

Resultaat

118.929

4.450
50.000
23.500

-39.375
-50.000
-23.500

-121.875

40.979

Resultaat

205.750

150.000
55.750

Resultaat

-9.000

-44.505
-28.014
4.500
1.000

Saldo
1-1-2021
1.500

-82.928

-31.979
-16.174
-34.775

Ontvangen

-55.750

-126.400

Saldo
1-1-2021

-55.750,00

Ontvangen

Saldo
1-1-2021
2.000
2.000
-135.000
2.500
2.100
-

-2.000
-2.000
-350
-47.040
-4.900
-28.000
-25.000
1.350
-25.000
-25.000
-157.940

Saldo
31-12-2021

-16.174
-69.700
-85.874

Saldo
31-12-2021

23.600

Saldo
31-12-2021
2.000
2.000
15.000
2.500
2.100
-
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Bijlage 3: Prestatiegegevens 2021
Kengetallen jaaroverzicht
aantal voorstellingen en concerten 2021

182

waarvan
Zuiderstrandtheater

27

*Stichting Amare

27

* NDT

0

* RO

0

Nieuwe Kerk

72

* Stichting Amare

68

* NDT

0

* RO

4

Amare

83

*Stichting Amare

45

* NDT

18

* RO

20

betaalde livestreams

4

rondleidingen

136
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Aantal bezoekers incl rondleidingen

49.257

Stichting Amare

24.761

RO

11.310

NDT

10.761

Rondleidingen

2.425

Aantal verschillende producties

98

Aantal internationale bespelers

98

Betalende bezoekers

40.352

Niet betaald

303

Ooievaarspas

202

per organisatie

Stichting Amare
aantal voorstellingen/concerten

140

aantal bezoekers

24.761

capaciteit

44.710

bezettingsgraad

55%

Rondleidingen Stichting Amare

136

aantal bezoekers

2.425

capaciteit

2.501

bezettingsgraad

97%

RO
aantal concerten

24

aantal bezoekers

11.310

capaciteit

15.272

bezettingsgraad

74%

NDT
aantal voorstellingen

18

aantal bezoekers

10.761

capaciteit

12.545

bezettingsgraad

86%
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per locatie

Zuiderstrandtheater
aantal voorstellingen / concerten

27

aantal bezoekers

1.102

capaciteit

1.370

bezettingsgraad

80%

Nieuwe Kerk
aantal voorstellingen / concerten

72

aantal bezoekers

8.993

capaciteit

17.472

bezettingsgraad

51%

Amare
aantal voorstellingen / concerten

79

aantal bezoekers

36.335

capaciteit

52.485

bezettingsgraad

69%

Koninklijk Conservatorium
aantal voorstellingen / concerten

4

aantal bezoekers

402

capaciteit

1.200

bezettingsgraad

34%

rondleidingen in Amare
aantal

136

aantal bezoekers

2.425

capaciteit

2.501

bezettingsgraad

97%

Zakelijk
aantal events

33

aantal bezoekers

4.082

Educatie VO

aantal

leerlingen

Stichting Amare

7

1.470
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verdeling per genre Stichting Amare

overig

19
2.013

klassiek

68
13.543

totaal

140
24.761

opera & muziektheater

1
430

musical

0
0

pop

8
2.141

jazz/wereldmuziek

19
2.065

dans

2
204

cabaret

2
663

jeugd/familie

12
3.586

theater

0
0

spektakel incl circus

0
0

spektakel incl. circus

0
0

installatie

9
116
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Cont roleverklaring van de onafhankelijke account ant

Afgegeven ten behoeve van de gemeente Den Haag
Aan: de Raad van Toezicht van stichting Amare

A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2021

Ons oordeel

Wij hebben de in dit rapport op pagina 35 tot en met pagina 53 opgenomen jaarrekening 2021 van
stichting Amare te Den Haag gecontroleerd.
Naar ons oordeel:
•

geeft de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de
samenstelling van het vermogen van stichting Amare op 31 december 2021 en van het resultaat
over 2021 in overeenstemming met de Richtlijnen verantwoording subsidies Den Haag 2020 en
de bepalingen van en krachtens de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en
semipublieke sector (WNT);

•

zijn de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties over 2021 in
alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand gekomen in overeenstemming
met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen, zoals opgenomen in de
subsidiebeschikking en de Richtlijnen verantwoording subsidies Den Haag 2020 (m.u.v. de
genoemde controletolerantie, de gehanteerde controletolerantie is 1% van de totale baten).

De jaarrekening bestaat uit:
1) de balans per 31 december 2021;
2) de staat van baten en lasten over 2021; en
3) de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving
en andere toelichtingen.

De basis voor ons oordeel

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse
Controlestandaarden vallen en de Regeling Controleprotocol WNT 2021. Onze
verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie 'Onze verantwoordelijkheden
voor de controle van de jaarrekening'.
Wij zijn onafhankelijk van stichting Amare zoals vereist in de Verordening inzake de onafhankelijkheid
van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante
onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en
beroepsregels accountants (VGBA).
Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor
ons oordeel.

Utrechtseweg 51

Jan Willem Brouwersstraat 16-1

BTW NL8175.87.822.B.01

1213 TL Hilversum

1071 LJ Amsterdam

KVK 32053904

T 035 623 98 19

T 020 379 26 00

BANK NL19 RABO 0114 1665 79
www.kamphuisberghuizen.nl

Op onze diensten zijn algemene voorwaarden van toepassing waarin onze aansprakelijkheid wordt beperkt.
Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en worden u op verzoek toegezonden.
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Paragraaf bet reffende overige aangelegenheden

In overeenstemming met het Controleprotocol WNT 2021 hebben wij de anticumulatiebepaling,
bedoeld in artikel 1.6a WNT en artikel 5, lid 1, sub j Uitvoeringsregeling WNT, niet gecontroleerd. Dit
betekent dat wij niet hebben gecontroleerd of er wel of niet sprake is van een normoverschrijding
door een leidinggevende topfunctionaris vanwege eventuele dienstbetrekkingen als leidinggevende
topfunctionaris bij andere WNT-plichtige instellingen, alsmede of de in dit kader vereiste toelichting
juist en volledig is.
B. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere inf ormat ie
Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere informatie,
die bestaat uit:
•

het bestuursverslag;

•

de overige gegevens.

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie:
•

met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiele afwijkingen bevat;

•

alle informatie bevat die op grond van de in Nederland geldende RJ-Richtlijn 640 Organisaties
zonder winststreven en de Richtlijnen verantwoording subsidies Den Haag 2020 is vereist.

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip,
verkregen vanuit de controle of anderszins, overwogen of de andere informatie materiele afwijkingen
bevat.
Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Nederlandse Standaard 720.
Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de
jaarrekening.
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het
bestuursverslag en de overige gegevens in overeenstemming met de in Nederland geldende RJRichtlijn 640 Organisaties zonder winststreven en de Richtlijnen verantwoording subsidies Den Haag
2020.
C. Beschrijving van verant w oordelijkheden met bet rekking t ot de jaarrekening

Verant w oordelijkheden van het best uur en de Raad van Toezicht voor de jaarrekening

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in
overeenstemming met de in Nederland geldende RJ-Richtlijn 640 Organisaties zonder winststreven,
de Richtlijnen verantwoording subsidies Den Haag 2020 en de bepalingen van en krachtens de WNT.
Het bestuur is ook verantwoordelijk voor het rechtmatig tot stand komen van de in de jaarrekening
verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties, in overeenstemming met de in de
relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen, zoals opgenomen in de subsidiebeschikking
en de Richtlijnen verantwoording subsidies Den Haag 2020.
In dit kader is het bestuur tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het
bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening en de naleving van die relevante weten regelgeving mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of
fraude.
Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de instelling in staat is om haar
werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemde verslaggevingsstelsels moet
het bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur
het voornemen heeft om de instelling te liquideren of de activiteiten te beëindigen of als beëindiging
het enige realistische alternatief is.
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Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan
of de instelling haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening.
De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van
financiële verslaggeving van de instelling.

Onze verant woordelijkheden voor de cont role van de jaarrekening

Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij
daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven
oordeel.
Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor
het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiele fouten en fraude ontdekken.
Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs
kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de
economische beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit
beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het
effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel.
Een meer gedetailleerde beschrijving van onze verantwoordelijkheden is opgenomen in de bijlage bij
onze controleverklaring.
Hilversum, 21 april 2022
KAM PHUIS & BERGHUIZEN
Accountants/Belastingadviseurs
w.g.

P. Heyman-Brand M sc RA
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Bijlage bij de cont roleverklaring:
Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant
professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse
controlestandaarden, de Regeling Controleprotocol WNT 2021, ethische voorschriften en de
onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder andere uit:
•

het identificeren en inschatten van de risico’s dat de jaarrekening afwijkingen van materieel
belang bevat als gevolg van fouten of fraude, dan wel het niet rechtmatig tot stand komen van
baten en lasten alsmede de balansmutaties, het in reactie op deze risico’s bepalen en uitvoeren
van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt
is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet
ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in
geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen
van zaken of het doorbreken van de interne beheersing.

•

het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel
controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze
werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de
interne beheersing van de entiteit.

•

het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving,
de gebruikte financiële rechtmatigheidscriteria en het evalueren van de redelijkheid van
schattingen door het bestuur en de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan.

•

het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar
is. Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en
omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de instelling haar
activiteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van
materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen op
de relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn,
moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie
die verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of
omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat een instelling haar continuïteit niet langer kan
handhaven;

•

het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin
opgenomen toelichtingen; en

•

het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en
gebeurtenissen en of de in de jaarrekening verantwoorde baten en laten alsmede de
balansmutaties in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijn gekomen.

Wij communiceren met de Raad van Toezicht onder andere over de geplande reikwijdte en timing
van de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen,
waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing.
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