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DOELSTELLING		
Stichting	Podium	van	de	Stad	is	de	steunstichting	gelieerd	aan	Stichting	Amare.	De	stichting	
biedt	via	diverse	proposities	bedrijven,	ondernemers	en	particulieren	de	mogelijkheid	om	zich	
te	verbinden	aan	topcultuur	en	het	(internationale)	bedrijfsleven	in	Den	Haag.	De	doelstelling	
van	Stichting	Podium	van	de	Stad	is	om	bijzondere	en	onderscheidende	programmering	
mogelijk	maken	in	Amare	voor	álle	inwoners	van	Den	Haag	en	omstreken.	Hiermee	ondersteunt	
de	stichting	de	doelstelling	van	Amare	om		een	nieuw	en	divers	publiek	aan	zich	te	binden.	
 
SAMENSTELLING	DIRECTIE	EN	FONDSBESTUUR		
De	directie	van	Stichting	Amare	bestond	op	31	december	2021	uit:	
De	heer	Jan	Zoet	-	Algemeen	Directeur		
Mevrouw	Leontien	Wiering	-	Directeur	Bedrijfsvoering		
	
Op	31	december	2021	bestond	het	fondsbestuur	uit:		
De	heer	Hans	Biesheuvel	–	Voorzitter	
De	heer	Edward	de	Jager	-	Penningmeester		
Mevrouw	Kaushilya	Budhu	Lall	-	Algemeen	lid		
	
	
TRANSITIE	NAAR	AMARE	
Het	 jaar	2021	stond	 in	het	 teken	van	de	 transitie	van	het	Zuiderstrandtheater	naar	Amare.	 In	
samenwerking	met	Van	Dooren	Advies	werd	de	eerder	ontwikkelde	wervingscampagne,	gericht	
op	 bedrijven,	 fondsen	 en	 particulieren	 verder	 uitgerold.	 Een	 onderdeel	 daarvan	 was	 de	
fondsenwervingscampagne	 die	 zich	 richtte	 op	 steun	 voor	 de	 openingsactiviteiten	 van	 Amare,	
waaronder	het	Open	Festival,	en	financiering	van	onderdelen	van	de	inrichting		van	het	gebouw.		
Daarnaast	werd	de	organisatie	van	de	afdeling	development	versterkt	en	werd	er		voor	de	langer	
termijn	een	viertal	nieuwe	proposities	ontwikkeld	voor	deze	doelgroepen	en	(gedeeltelijk)	in	de	
markt	gezet:	de	Amare	Member	Club,	Nice	To	Meet	You,	Amare	Friends	en	een	programma	voor	
de	werving	van	Major	Donors.	
	
	
AMARE	MEMBER	CLUB	
Met	de	 verhuizing	naar	Amare	werd	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.	Vanwege	nieuwe	beperkingen	die	de	coronamaatregelen	met	
zich	meebrachten	moest	het	officiële	launch	event	van	de	Amare	Member	Club	op	11	december	jl.	
worden	uitgesteld	tot	een	later	tijdstip	in	2022.	Met	de	huidige	members	werd	het	afgelopen	jaar	
voornamelijk	contact	onderhouden	via	online	calls	en	persoonlijke	bezoeken.	Op	31	december	
2021	bestond	de	Amare	Member	Club	uit	17	corporate	members	en	11	private	members.		
	
NICE	TO	MEET	YOU	
Nice	to	Meet	You	is	de	titel	van	het	‘social	seats’	programma	van	Amare	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	 sterk	 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.	
	
	



AMARE	FRIENDS	
In	december	2021	werd	Amare	Friends	gelanceerd,	het	vriendenprogramma	van	Amare.	In	ruil	
voor	 een	 jaarlijkse	 bijdrage	 van	 €	 100,	 200,	 500	 of	 750	 ontvangen	 de	 vrienden	 een	 aantal	
privileges.	Dit	programma	wordt	in	2022	actief	onder	de	aandacht	gebracht	van	onze	bezoekers	
door	middel	van	diverse	marketingacties,	zowel	on-	als	offline.	
	
MAJOR	DONORS	
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.	 In	
samenwerking	met	 een	 notaris	 zal	 er	 in	 2022	 een	 aantal	 bijeenkomsten	worden	 gepland	 om	
potentiële	 particuliere	 begunstigers	 te	 informeren	 over	 de	mogelijkheden	 om	 te	 doneren	 aan	
Amare.	Gedurende	dit	jaar	werd	de	eerste	grote	particuliere	donatie	van	€	50.000	ontvangen.	Ook	
werd	een	eenmalige	schenking	van	€	1.000	ontvangen.		
	
FONDSEN	
In	2021	zijn	er	door	Van	Dooren	Advies	meer	dan	vijftig	fondsaanvragen	ingediend.	Hieruit	zijn	
verschillende	 toezegging	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.	 	 De	 afdeling	 Development	 &	
Relatiebeheer	 neemt	 in	 2021	 de	 afhandeling	 van	 deze	 eenmalige	 fondsaanvragen	 voor	 haar	
rekening..	 Behalve	 de	 bijdrage	 voor	 Nice	 to	 meet	 You,	 worden	 deze	 fondsbijdragen	 direct	
overgemaakt	naar	Stichting	Amare	en	lopen	ze	niet	via	Stichting	Podium	van	de	Stad.		
	
SAMENWERKING	
In	2021	vonden	er	een	aantal	bijeenkomsten	plaats	met	de	Amare	campagnecommissie	waarin	
een	 breed	 aantal	 vertegenwoordigers	 met	 een	 bestuurlijke	 en/of	 bedrijfsmatige	 achtergrond	
plaats	 nemen.	 Tijdens	 deze	 bijeenkomsten	 werden	 de	 commissieleden	 van	 voldoende	 input	
voorzien	zodat	zij	hun	achterban	en	netwerk	konden	mobiliseren	en	interesseren	voor	de	diverse	
Amare	 proposities.	 Eind	 2021	 is	 tevens	 een	 start	 gemaakt	 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.	
	
OPEN	AMARE	
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.	 Jaarlijks	 zullen	 300.000	 mensen	
Amare	bezoeken,	die	elkaar	tegenkomen	bij	events,	voorstellingen	en	activiteiten	in	de	openbare	
ruimte	van	Amare:	Open	Amare.	
	
FINANCIEN	
Het	 fonds	 doet	 jaarlijks	 uitdelingen	 aan	 Stichting	 Amare	 ten	 behoeve	 van	 bijzondere	
programmering	die	de	missie	en	visie	ondersteunen.	Stichting	Amare	draagt	daarom	jaarlijks	een	
aantal	 bijzondere	 projecten	 uit	 de	 programmering	 voor	 aan	 het	 fonds	 waar	 een	 extra	
financieringsbehoefte	voor	is.	In	2021	heeft	het	fonds	geen	uitdeling	kunnen	doen	aan	Stichting	
Amare	 ten	 behoeve	 van	 bijzondere	 programmering	 daar	 er	 net	 als	 in	 2020	 bijna	 geen	
programmering	mogelijk	was	vanwege	COVID-19.	Daarom	heeft	het	bestuur	van	Fonds	Podium	
van	de	Stad	een	akkoord	gegeven	aan	de	bestuurder	van	Stichting	Amare	om	de	uitdeling	van		
zowel	2020	als	2021	volledig	ten	goede	te	laten	komen	aan	het	openingsprogramma	van	Amare	
in	november	2021.	Deze	bijdrage	is	echter	niet	gerealiseerd	omdat	door	corona-beperkingen	de	
opening	maar	beperkt	kon	doorgaan.	



VOORUITBLIK		
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.		
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Stichting Podium van de Stad

Jaarrekening

Balans per 31 december 2021
 (na resultaatbestemming)

 31 december 2021  31 december 2020
ACTIVA € €

Vlottende activa
Vorderingen 2.1 12.100                          521                           

Liquide middelen 2.2 328.311                        262.845                    

Totaal activa 340.411                        263.366                    

PASSIVA

Eigen vermogen/ Reserves en fondsen
Overige reserves 2.3 271.598                        52.727                      

Kortlopende schulden 2.4 68.813                          210.639                    

Totaal passiva 340.411                        263.366                    
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Stichting Podium van de Stad

Staat van baten en lasten realisatie realisatie
2021 2020

Baten 3.1 € €

 - baten van bedrijfsleven 161.880               45.000          
 - baten van particulieren 60.835                 -                

Totaal baten 222.715               45.000          

Lasten 3.2

Lasten besteed aan doelstellingen -                       -                
Wervingskosten alsmede kosten tegenprestaties 2.921                   -1.445           
Kosten van beheer en administratie 521                      521               
Som der lasten 3.442                   -924              

Saldo financiele baten en lasten 3.3 402                      201               

Totaal lasten 3.844                   -724              

Saldo van baten en lasten 218.871               45.724          

Bestemming saldo van baten en lasten:

Toegevoegd aan
 - algemene reserve 218.871               
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Stichting Podium van de Stad

Toelichting op de balans en de staat van baten en lasten

1. Algemeen

Oprichting
De Stichting Podium van de Stad is opgericht op 14 augustus 2017 en is statutair gevestigd in 's-Gravenhage.

Doelstellingen
De Stichting heeft als doel het financieel steunen van de activiteiten met een algemeen cultureel belang van 
de stichting: Stichting Amare, statutair gevestigd in de gemeente 's-Gravenhage.
De Stichting ondersteunt Amare bij het realiseren van multiculturele programmering, internationale producties alsmede 
educatieve projecten in het door Amare gexploiteerde theatercomplex.
Hierbij verleent Stichting Podium van de Stad onder meer (risicodragende) financieringen en giften.

ANBI
Stichting Podium van de Stad is door de Belastingdienst aangemerkt als een algemeen nut beogende culturele instelling
in de zin van artikel 6.33 eerste onderdeel b, van de Wet Inkomstenbelasting 2001 (ANBI).

Toegepaste grondslagen

Het jaarverslag is opgesteld conform de Richtlijnen van de Jaarverslaggeving C2 voor kleine fondsenwervende 
organisaties.

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

Algemeen
Waardering van activa en passiva geschiedt, voor zover niet anders is vermeld, tegen nominale waarde.

Vorderingen
De vorderingen worden bij de eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd
tegen de geamortiseerde kostprijs. Noodzakelijk geachte voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering 
gebracht op de boekwaarde van de vordering.

Liquide middelen
De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde en staan ter vrije beschikking.

Kortlopende schulden
Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde en vervolgens 
gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs.

Verbonden partijen

Rekening-courant Stichting Amare
Stichting Podium van de Stad stelt zich ten doel het financieel steunen van de activiteiten met een algemeen
cultureel belang van de Stichting Amare. 
Stichting Podium van de Stad verzamelt financiele middelen uit bijdragen van sponsoren waaruit aan en op
verzoek van de directie van Amare schenkingen aan Amare kunnen worden gedaan ten behoeve van kwalitatief
bijzondere programma's van Amare. De directie van Amare doet jaarlijks een voorstel aan het bestuur van SPS
over de projecten waarvoor een bijdrage wordt gevraagd.

De voorzitter van Stichting SPS is tevens de voorzitter van de Raad van toezicht van  Stichting Amare.

SPS heeft geen medewerkers in eigen (vaste) dienst, maar maakt voor de uitvoering van de werkzaamheden
gebruik van de diensten van Amare. Datzelfde geldt voor het budget dat jaarlijks is gemoeid met de algemene
communicatie vanuit SPS. Deze middelen en diensten worden door Amare ter beschikking gesteld.

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

Grondslagen voor resultaatbepaling

Algemeen
Het exploitatieresultaat wordt bepaald als het verschil tussen baten en lasten, gewaardeerd tegen de reële
waarde, zijnde de nominale waarde.

Resultaatbepaling
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en kosten en andere lasten van het verslagjaar
met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen.
Baten worden toegerekend aan de periode waarin ze zijn gerealiseerd. Lasten worden verantwoord
in het jaar waarin ze voorzienbaar zijn.
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Stichting Podium van de Stad

Toelichting op de balans en de staat van baten en lasten

2. Toelichting op de balans per 31 december 2021

 31 december 2021  31 december 2020
Vlottende activa

2.1 Vorderingen
Vooruitbetaalde Kosten -                                521                             
Debiteuren 12.100                          -                              

2.2 Liquide middelen
Rabobank 328.311                        262.845                      

De liquide middelen staan ter vrije beschikking.

2.3 Reserves en fondsen
Algemene reserve 271.598                        52.727                        

Verloopoverzicht

Stand 1 januari 2021 52.727                          
Resultaatbestemming 2021 218.871                        
Stand 31 december 2021 271.598                        

2.4 Kortlopende schulden
Crediteuren 3.186                            151.689                      3k aan nog te betalen kaartjes Amare
Vooruitgefactureerde sponsorbijdragen -                                22.500                        
Omzetbelasting 23.913                          -8                                
Rekening-courant Stichting Amare 41.714                          36.458                        

68.813                          210.639                      

Stichting Amare
De totale schuldpositie per 31 december 2021 met Stichting Amare bestaat uit diverse 
 - namens SPS door Amare betaalde - kosten over de jaren 2018 tot met met 2021 ten bedrage van € 41.714, alsmede
te betalen gefactureerde bedragen ad € 3.186.
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Stichting Podium van de Stad

Toelichting op de balans en de staat van baten en lasten

3. Toelichting op de staat van baten en lasten 2021

2021 2020
3.1. Baten
Baten van bedrijven 161.880              45.000                 Rabo 75k, Hulshoff 50k en 14 andere bedrijven

Baten van particulieren 60.835                 -                       6 particulieren

222.715              45.000                 

Baten van bedrijven

Als tegenprestatie heeft Stichting Podium van de Stad zich verplicht de begunstiger de volgende 
tegenprestaties te leveren:

 - Naamsvermelding op de website Amare

 - Goede zitplaatsen, de toprang stoelen (memberseats), voor eigen programmering van Stichting Amare
 - 15% korting op zaalhuur en vergaderruimtes in Amare
 - Ontvangst van de Amare nieuwsbrief

2021 2020
3.2 Lasten

Lasten besteed aan doelstellingen -                       -                       

In 2021 heeft Stichting Podium van de Stad geen bijdrage gedaan aan specifieke programma's van 
Stichting Amare inzake het theaterseizoen 20/21 en 21/22 conform de doelstellingen.

Wervingskosten alsmede kosten van tegenprestaties 2.921                   -1.445                 

Onder deze posten verantwoorden wij de kosten welke in 2021 zijn gemaakt voor ontvangst van een aantal
begunstigers (theaterkaarten en kosten van ontvangst) alsmede kosten voor werving van nieuwe sponsoren.

Kosten van beheer en administratie 521                      521                      

Dit betreft kosten voor de bestuursaansprakelijkheidsverzekering.
De kosten betreffende de uitvoering en beheer van Stichting Podium van de Stad worden grotendeels 
gedragen door de Stichting Amare

3.3 Saldo financiele baten en lasten
Rabobank bankkosten en rente 402 201

3.4 Beloning bestuurders

De bestuurders van de Stichting genieten geen bezoldiging.

 - 8 kaarten voor eigen programmering van Stichting Amare naar keuze in de Concertzaal of het Danstheater,

 - Uitnodiging voor 2 personen voor de jaarlijkse Amare Members Only Night
    inclusief een drankje van het huis
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