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1. Inleiding 
 
Dit document bevat het jaarverslag van stichting Klein Haarlem, jaargang 2021. In dit 
verslag is meer te lezen over de geschiedenis en doelstellingen van de stichting, welke 
projecten Klein Haarlem heeft uitgevoerd dit jaar en dit verslag omvat de jaarcijfers. 

 
Klein Haarlem is een hub voor creatieve ondernemers en kunstenaars, gevestigd in het 
historische pand De Greiner aan de Voorhelmstraat 23-25 in Haarlem. Naast het bieden 
van werkplekken, faciliteiten en (business)ondersteuning voor deze ondernemers, zet 
Klein Haarlem zich in om de creatieve infrastructuur van de stad te versterken. Zo biedt 
Klein Haarlem ondersteuning aan culturele, creatieve en maatschappelijke initiatieven en 
brengt het bedrijfsleven en de creatieve industrie bij elkaar.  
 
Klein Haarlem is opgericht in 2010. Dat jaar besloot een groep creatieve ondernemers 
hun eigen community te creëren om samen sterker te staan. Een thuis werd gevonden in 
het voormalig postkantoor op de Gedempte Oude Gracht (nu de Zijlpoort van de 
Gemeente Haarlem). Het gebouw werd antikraak in gebruik genomen en al snel werd de 
plek het epicentrum van creatief Haarlem. Verschillende muziekondernemers verbonden 
zich (Chef’Special, Baskerville, Bade e.a.), maar ook kunstenaars, fotografen en 
ontwerpers. De locatie leende zich voor verschillende evenementen, waaronder 
modeshows, exposities, borrels en filmavonden. Toen het pand verbouwd ging worden 
verplaatste Klein Haarlem zich naar een pand in Groot Heiligland 47. In 2013 vroeg Ymere 
of Klein Haarlem kon helpen met de activatie en verhuur van de Greiner, een 
monumentaal pand in het Rozenprieel. In een jaar tijd heeft de organisatie de leegstand 
van 60% naar 0% teruggedrongen. Klein Haarlem zit nu acht jaar in de Greiner en heeft 
ruim 50 tevreden huurders. En de wachtlijst is lang.  
 
Klein Haarlem organiseert regelmatig borrels, Pecha Kucha’s en vele andere culturele 
evenementen in en om het pand. Activiteiten in 2021 waren echter niet of alleen op zeer 
kleine schaal mogelijk (borrels 1-op-1 en op afstand) wegens corona. Na corona zal Klein 
Haarlem een kleine horecagelegenheid in de Greiner en voor de buurt gaan openen. Er is 
reeds een vergunning verleend voor onderstaande ruimte door gemeente Haarlem om 
open te gaan voor de buurt. Er zijn vrijwel geen voorzieningen in het Rozenprieel, deze 
wijk verdiend meer verbindende plekken! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

2. Gegevens organisatie 

 
Per 21 december 2021 is stichting Klein Haarlem aangemerkt door de Belastingdienst als 
ANBI-stichting. Een ANBI-instelling is een instelling die zich voor minstens 90% inzet voor 
het algemeen nut. Een ANBI is vrijgesteld van schenkbelasting. Voor een begunstiger van 
een ANBI betekent deze ANBI-status fiscaal voordeel in de inkomstenbelasting en de 
vennootschapsbelasting.  
 
Doelstelling (zoals opgenomen in de statuten) 
Stichting Klein Haarlem heeft ten doel:  
-Het creëren van broedplaatsen voor jong creatieven, het stimuleren van kunstuitingen, 
creativiteit, inventiviteit en cultureel en creatief ondernemerschap; 
-Het verlenen van materiele en financiële hulp aan als zodanige Algemeen Nut Beogende 
Instellingen in Nederland met eenzelfde doelstellingen als hierboven omschreven; 
-Alsmede alles wat daarmee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de 
ruimste zin van het woord.  
 
Het bestuur verricht haar bestuurstaken onbezoldigd. Er is een dagelijkse leiding 
werkzaam, bestaande uit een (freelance) artistiek leider en zakelijk leider. De stichting 
heeft geen personeel in dienst. Stichting Klein Haarlem heeft geen winstoogmerk. 
 
Codes en organisatiestructuur 
De principes en best practices uit de Governance Code, de Code Diversiteit & Inclusie en 
de Fair Practice Code voor de Cultuursector worden door Stichting Klein Haarlem 
onderschreven. De stichting wordt bestuurd op basis van het bestuur-model. De 
verantwoordelijkheid voor de dagelijkse gang van zaken en de resultaten van de 
organisatie ligt bij het bestuur. Stichting Klein Haarlem heeft geen personeel in dienst en 
werkt met freelancers voor de uitvoering van de dagelijkse leiding en 
projectmanagement. Het bestuur is onbezoldigd en vergadert minimaal één keer per 
jaar. 
 
Er is in 2021 driemaal vergaderd: in april, mei en augustus. 

 
Bestuurssamenstelling tot 16-11-2021: 
-Voorzitter:  
Ivo Maissan (oprichter Klein Haarlem, programmeur Bevrijdingspop, Hey!Listen) 
datum benoeming 7-10-2013  
 
-Secretaris-penningmeester:  
Victor van Veelen (directeur Friethoes, ScaleUp Company, Buro Fiks)-  
datum benoeming secretaris 1-7-2014  
datum benoeming (interim)secretaris-penningmeester 1-7-2020 
 
-Algemeen bestuurslid:  
Nick Paterson (directeur New World Campus, vastgoedmanager gemeente Zutphen)  
datum benoeming 1-7-2014 
 
-Algemeen bestuurslid:  
Eva van den Anker (design & contentmanager bij BEELDR) 
datum benoeming 1-5-2018  
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Bestuurssamenstelling vanaf 16-11-2021: 
-Voorzitter:  
Jorien Kaper (Hoofd Monumenten & Archeologie gemeente Amsterdam) 
datum benoeming 17-11-2021  
 
-Penningmeester:  
Daniel Zegeling (Hoofd Financiën Patronaat) 
datum benoeming 16-11-2021  
 
-Secretaris: 
Ingo Ruijterman (Hoofd gebouwen Philharmonie & Stadsschouwburg Haarlem)  
datum benoeming 16-11-2021 
 
-Algemeen bestuurslid:  
Eva van den Anker (creatief vormgever Buro Madam) 
datum benoeming 1-5-2018  
 
-Algemeen bestuurslid:  
Neide Bastos (directeur Stichting Kunstnest) 
datum benoeming 16-11-2021 
 
 
KVK-nummer: 51218674 
RSIN: 823155547 
Rechtsvorm: Stichting  
Statutaire naam: Stichting Klein 
Haarlem 
Statutaire zetel: Haarlem 
SBI-code: 9002 
IBAN: NL16ABNA0629776555 
BIC: ABNANL2A 
BTW-nummer: NL823155547B01 
Postadres: Voorhelmstraat 25-001, 2012 
ZM Haarlem 
Bezoekadres: Voorhelmstraat 25.101, 
2012 ZM Haarlem 
Mail: contact@kleinhaarlem.nl 
Telefoon: 06-44882155 
www.kleinhaarlem.nl 
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3. Activiteiten van Klein Haarlem in 2021 
 

3.1 Hub #1: de Greiner 
 
 
Klein Haarlem verhuurt sinds 2013 ruimtes en studio’s in broedplaats de Greiner waar 
diverse werk- en vergaderplekken zijn voor creatieve ondernemers en kunstenaars. De 
dagelijkse ontmoeting in het gebouw tussen creatieve en culturele ondernemers werkt 
inspirerend en stimuleert samenwerkingen en crossovers. Woningcorporatie Ymere heeft 
Klein Haarlem in 2013 gevraagd om het beheer en activatie van de broedplaats voor haar 
rekening te nemen. In de Greiner stimuleert Klein Haarlem de uitwisseling van kennis en 
netwerken tussen de creatieven en versterkt hiermee zowel de ondernemers als de 
creatieve industrie en culturele sector.  

Klein Haarlem zit d.d. 31-12-2021 voor 100% vol met creatieven in de Greiner, een resultaat 
waar de organisatie trots op is en dan met name op haar huurders. Er zijn tijdens corona een 
aantal keer betalingsregelingen getroffen, dit kon wegens flexibiliteit van de verhuurder 
Ymere. Opdrachtgevers betaalden vaak laat, waardoor de huur ook laat betaald kon worden 
en liquiditeit in het geding kwam. Er zijn een aantal creatieven geweest die de huur 
noodgedwongen hebben moeten opzeggen omdat zij hun activiteiten niet langen konden 
uitvoeren door corona, deze zijn gelukkig op 1 hand te tellen. Klein Haarlem heeft 
persoonlijk en warm contact met haar huurders gehouden in dit tweede moeilijke coronajaar, 
en bijgestaan waar zij kon. Ter verbinding en contact zijn er afstandelijke gang-borrels 
georganiseerd per verdieping in de Greiner, wanneer de corona maatregelen dit toelieten.  
 

3.2 Buurtactiviteiten Rozenprieel: initiatievenspreekuur 
 
Klein Haarlem wil zorgen voor meer dynamiek in het Rozenprieel, de wijk waar zij 
creatieve hub de Greiner runt. Klein Haarlem voelt zich verbonden met de buurt en 
noemt haar liefkozend graag, zoals vele andere buurtbewoners, ‘de Roos’. Het is een 
wijk met een divers pluimage aan mensen. De mensen zijn al de helft van het plezier van 
gevestigd zijn in de Roos. En tegelijk ook soms uitdagend.  

 
Meer dynamiek voegt Klein Haarlem toe aan de Roos door enerzijds zelf activiteiten te 
organiseren, zoals een buurtbarbecue. Er liggen nog veel ideeën op de plank: een 
minifestival in de Greiner, een kunstproject in de openbare ruimte (kunstkubus), een 
koffiebar, muurschilderingen, en nog veel meer. Anderzijds probeert Klein Haarlem een 
meer bruisende wijk te creëren door het stimuleren van initiatieven voor het 
Rozenprieel; initiatieven vóór en door bewoners. Dit doet zij in afstemming en 
samenwerking met andere partners uit de buurt en de stad, zoals de Gemeente Haarlem, 
Academie van de Stad, Haarlem Effect, Ymere, Hart, Creatieve Muggen en de wijkraad. 
Begin dit jaar is gestart met een (pilot) Initiatievenspreekuur waar buurtbewoners hun 
ideeën voor de buurt aan Klein Haarlem kunnen voorleggen.  

 
Iedere donderdag tussen 13.00 en 17.00 uur stond de rode telefooncel op het plein aan 
de Voorhelmstraat (muv schoolvakanties). Zie foto hieronder van de telefooncel in de 
sneeuw. Er hangt een oude draaischijftelefoon in de telefooncel met een werkende 
telefoonverbinding. Klein Haarlem (artistiek leider Maarten Claus) zit aan de andere kant 
van de lijn. Via deze weg kunnen buurtbewoners kleine en grote ideeën voorleggen om de 
buurt leuker/mooier/beter te maken. Klein Haarlem geeft advies en helpt waar zij kan 
met de initiatieven. In coronatijd is het natuurlijk lastiger om dingen te organiseren. 
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Klein Haarlem heeft enorm veel ervaring met het organiseren van nieuwe initiatieven 
met weinig middelen en kan bewoners met een idee zeer effectief op weg helpen. En 
eventueel koppelen aan creatieve ondernemers en kunstenaars uit de Greiner! Voor het 
eind van het jaar zou Klein Haarlem drie projecten willen hebben uitgevoerd via deze 
weg, in samenwerking met partners uit de wijk en stad.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het eerste initiatief is een actie geworden om het 
Rozenprieel een stukje schoner te maken. Dit 
initiatief komt van Carla, een bewoonster van 
zorgcomplex De Roos. Carla woont daar nu 1,5 jaar 
en stoort zich aan al het zwerfafval in de buurt, met 
name rondom de Bakkerstraat en het zorgcomplex. 
Daarom belde zij in bij Maarten tijdens het 
Initiatievenspreekuur. Meestal ruimt ze troep op 
tijdens haar wandeling, maar dat lukt momenteel 
niet want zij heeft last van haar knie.  
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Ondanks dat kwam zij samen met haar man Wim en zijn zoon en kleinzoon naar het 
verzamelpunt bij de Vomar aan de Bakkerstraat. Het familie-uitje breidde zich uit met 
andere families en studenten van Academie van de Stad, die samen met Klein Haarlem de 
handen ineen hebben geslagen voor deze opruimdag. Handige prikkers en verzamel-zakken 
werden verstrekt door de Groene Lobby. In een korte tijd zijn er bergen afval verzameld! 
Achteraf ontstond er een spontaan koffiemoment in de binnentuin van het zorgcomplex. 
Ideeën werden geopperd voor meer vuilnisbakken in de wijk, meer gezamenlijke 
opruimmomenten, maar ook meer eigen initiatief van bewoners zelf om hun eigen troep 
op te ruimen. Hopelijk inspireert Carla’s initiatief andere Haarlemmers. 
 

 
 
Helaas heeft er maar één activiteit plaatsgevonden dit jaar. De meeste bellers zijn 
kinderen geweest, en hier en daar een geïnteresseerde volwassen buurtbewoner die meer 
informatie wilde over het initiatief of het steunde. Rav van 9 jaar wil graag goed kunnen 
skaten in de buurt en wil een skatebaan/skateramp. Dit initiatief zou tof zijn in de Roos 
en Klein Haarlem wilde Rav graag helpen dit te realiseren. Een permanente constructie is 
wat lastig in de buurt. Klein Haarlem wilde een skate evenement organiseren voor 
kinderen met een tijdelijke constructie. Maar helaas is Klein Haarlem niet verder gekomen 
met Revert(te druk) en Skatepark Haarlem(doen niks buiten de deur), en kwam de herfst 
alweer om de hoek kijken. 
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3.3 Buurtactiviteiten Rozenprieel: Buurtbingo 
 
Een grootse jaarlijkse buurtBBQ leek Klein Haarlem helaas niet uitvoerbaar in de zomer in 
verband met de toen geldende covid-maatregelen. Er werd nagedacht over een leuk 
alternatief. Op 9 september organiseerde Klein Haarlem samen met Academie van de Stad 
een buurt bingo op het plein van de Greiner. Deze bingo is voor alle ondernemers en 
bewoners van het Rozenprieel. Het werd een middag met een old school bingo, levendige 
presentatie, een lokale singer-songwriter, diverse fantastische bingo prijzen en snacks van 
de nieuwe snackbareigenaar uit de Roos.  
 
Om de Covid-19- regels in acht te nemen was er een max ingesteld van 50 mensen, die in 
groepen van 4 kunnen plaatsnemen op aangewezen plekken. Door middel van een 
inschrijving via de mail werd het maximale aantal aanwezigen niet worden overschreven. 
Zodra men had 
plaatsgenomen zorgden 
medewerkers van Klein 
Haarlem ervoor dat 
iedereen op zijn plek kan 
blijven zitten door hen te 
serveren. Men mag zelf 
eten en/of drinken 
meenemen of kon 
drankjes halen bij de 
bescheiden bar van Klein 
Haarlem. 
 
Het was een succes, op 
de lage opkomst 
buurtbewoners na. 
Academie van de Stad 
had de buurt niet geflyerd, 
zoals wel vooral was 
afgesproken. Hier is direct 
effect van merkbaar. Er is 
met hen geëvalueerd en 
beterschap beloofd voor 
de toekomst, zolang zij 
nog in de wijk(aanpak) 
zitten. 
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3.4 Buurtactiviteiten Rozenprieel: Kunstkubus 
 
De Kunstkubus is een pilot project en een expositie in de openbare ruimte op een plein in 
de wijk het Rozenprieel. Het is een 'white cube' zoals bij musea, maar dan op pootjes en 
buiten. Een tweepersoons tentoonstelling midden in de buurt door en vóór de buurt. In 
deze mini tentoonstelling exposeert een kunstenaar uit de buurt voor diens buurtgenoten.  
De wisselende expositie zal bestaat uit een mix van professionele en amateurkunst, 
gemaakt door mensen uit de buurt en daarbuiten. Er wordt door Klein Haarlem 
samengewerkt met andere sociale en culturele initiatieven, zoals Haarlem Effect, de 
(kinder)wijkraad, Academie van de Stad (Ymere), Frans Hals Museum, stichting 37PK, De 
Vishal, Hart Haarlem en Teylers Museum.  
 
De Kunstkubus is een kubus van ongeveer 1,5 meter bij 1,5 meter en heeft een groen 
planten dak. Voor de kijker van buitenaf is de bezoeker een stel benen.  
 
Doel project 
Kunst en cultuur verbindt: de Kunstkubus brengt buurtbewoners samen in het Rozenprieel.  
 
De kunstenaar wordt aangemoedigd zich te laten inspireren door een andere kunstenaar, 
bekend of onbekend zodat er een wisselwerking ontstaat, of een kunstzinnig dialoog. 
De dialoog willen de ontwerpers Synergique (gevestigd in de Greiner) voortzetten in de 
kubus. Door de ruimte van twee kanten toegankelijk te maken voor twee bezoekers komen 
onbekenden in aanraking met de kunst en met elkaar. Ze worden aangemoedigd om in 
gesprek te gaan, waarbij de kunst als gespreksstarter kan dienen. Men zal het erover 
hebben, zich verbazen, de kunst mooi of lelijk vinden. Het zal tot gespreksstof leiden in 
de buurt en voor gesprekken op het plein. Met als doel dat mensen in hun dagelijkse 
gedragingen in aanraking komen met kunst, terwijl zij dit normaal misschien niet hebben. 
Met als doel dat mensen in hun dagelijkse gedragingen in aanraking komen met kunst, 
terwijl zij dit normaal misschien niet hebben. En al helemaal niet bij gesloten musea door 
covid-19. De Kunstkubus spreekt een nieuw publiek aan. Er spelen veel kinderen op de 
pleinen, zij komen op een speelse wijze in contact met kunst door de Kunstkubus. Een 
ander doel is om elkaar beter leren kennen, en verbinding in de buurt.  
 
Deze eerste kubus is een pilot. Bij succes zal Klein Haarlem in meer buurten een kubus 
plaatsen. Het idee is om 2 keer per jaar de kunst te wisselen en een nieuwe kunstenaar de 
kans te geven. Als het project doorgang kent en er meerdere kubussen zijn herrezen, zou 
het mooi zijn om een tentoonstelling te organiseren met alle verzamelde buurtkunst, juist 
in één van de culturele instellingen. Alle kunstenaars en hun buurtgenoten worden 
uitgenodigd voor de opening van de tentoonstelling die alle kunst -en bewoners- uit de 
buurten samenbrengt, met als doel de drempel van deze instellingen voor altijd te 
verlagen. Er is inmiddels in overleg met de regisseur openbare ruimte een plein gevonden: 
het Palmplein. De bewoners zullen worden betrokken in samenwerking met partners uit de 
wijk. Gaandeweg het ontwerpproject meer vorm aannam na de zomer van 2021, bleek dat 
er een extra impuls nodig was om de Kunstkubus op het gewenste ambitieniveau (ontwerp 
met cortenstaal) te realiseren. In overleg met de betrokkenen is daarom de realisatie 
uitgesteld tot 2022, nadat de financiering rond is.  
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Boven: Ontwerp Kunstkubus door Synergique 
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3.5 Fantosti’s 

Ontstaan sinds oktober in de coronatijd voor het 
creëren van meer verbinding intern onder de 
huurders in de Greiner is dit nieuwe evenement: 
Fantosti's! 

Elke laatste woensdag van de maand is ruimte 
25.001 Fantosti's! Huurders van de Greiner zijn 
welkom om tosti's met te bouwen (en eten). Wat er 
in de tosti zit is aan de huurders! Klein Haarlem zorgt 
dat er lekkere ingrediënten klaar staan. Twee eurie 
per tosti! Koffie en thee gratis. 

Dat is toch fantosti's? 
 

Ontwerp: Arthur Reinders Folmer Ontwerp, 
typografie & illustratie 

3.6 Pecha Kucha: geannuleerd door corona 
 
Pecha Kucha (ぺちゃくちゃ) is een concept voor het houden van korte, creatieve 
presentaties. De naam stamt af van een Japans woord voor 'prietpraat'. Dit doen we al 
jaren bij Klein Haarlem. Bij een Pecha Kucha- evenement presenteren de deelnemers een 
diavoorstelling van twintig afbeeldingen in een totale tijd van 6 minuten en 40 seconden. 
Elke afbeelding wordt precies 20 seconden getoond. Deze eisen dwingen tot creativiteit 
en het to the point zijn. Er zijn geen inhoudelijke restricties, meestal gaat het om een 
product of een idee. Een Pecha Kucha-evenement kent doorgaans veertien deelnemers. 
De deelnemers (en een deel van hun publiek) komen doorgaans uit de wereld van design, 
architectuur, fotografie, kunst, wetenschap en andere creatieve gebieden.  
Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Pecha_Kucha    

 
Het evenement is bedoeld om elkaar te inspireren, ontmoeten, kennis uit te wisselen en 
om kruisbestuivingen tot stand te brengen.  
 
In 2021 hebben er wegens corona helaas geen Pecha Kucha activiteiten kunnen 
plaatsvinden. 
 
 



 

 

3.7 Haarlem is Klein Borrel: geannuleerd door corona 

 
De Haarlem is Klein-borrel is een vrijmibo voor de creatieve en culturele sector. Klein Haarlem wil 
creatieve en culturele ondernemers met elkaar verbinden. Daarom organiseert Klein Haarlem elke 
eerste vrijdag van de maand om 17.00 uur een vrijmibo voor de culturele en creatieve industrie 
organiseren. Van directeur tot musicmanagement student bij InHolland, iedereen uit de sector is 
welkom. De thuisbasis zal ‘t Schuurcafé zijn, soms wordt er uitgeweken naar een andere inspirerende 
locatie. 
 
Doelgroep: Mensen die werken in de creatieve of culturele sector van Haarlem, tussen de 18-40 jaar, 
jong, hip, ondernemend, kunstzinnig, creatief. 
 
 
In 2021 hebben er wegens corona helaas geen Haarlem is Klein Borrels kunnen plaatsvinden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ontwerp: Sim Kaart 
 

3.8 Hub #2: Slachthub 
 
Klein Haarlem heeft in april 2021 een pitch gewonnen bij BPD-De Nijs, eigenaren van het 
Slachthuisterrein in Haarlem m.u.v. het popcentrum waar de gemeente Haarlem eigenaar van is. 
In 2023 start Klein Haarlem haar tweede creatieve hub op het toekomstige Slachthuisterrein. 
 
Het Slachthuisterrein gaat een nieuw creatief epicentrum van de stad worden. Klein Haarlem 
heeft in de Slachthub ongeveer 3.000 m2 kantoorruimte beschikbaar voor digitale creatieve 
bedrijven. Daarnaast komt er o.a. ook een nieuw popcentrum en een groot aantal woningen. Klein 
Haarlem wil de lijm en de vonk zijn. Door het organiseren van kleinschalige evenementen voor 
de Slachthub, maar ook de hele Slachthuisbuurt. De hub moet geen eiland worden, maar een 
onderdeel van het geheel. Dat wil zeggen; Klein Haarlem gaat niet alleen lezingen organiseren ter 
inspiratie voor de bedrijven, maar ook een buurtbingo of (vega)BBQ. 
 
Slachthub zal twee ruimtes ter beschikking stellen voor een horeca- en sportschool ondernemer. 
De horecaruimte zal 209 m2 worden op de begane grond met een en opslag van 20 m2. De ruimte 
zal dan in totaal op 229 m2 komen. Daarbij komt een terras van 17,5 bij 15,5 meter. De 
sportschoolruimte zal 362 m2 worden.  
 



 

 

De ruimtes worden in principe casco opgeleverd. Het precieze afleverniveau wordt nog 
bepaald. Als ondernemer heb je de vrijheid om de ruimte naar eigen willen in te 
richten. Daarnaast draag je bij aan de community van Slachthub. Het zal een plek worden die voor 
zowel de huurders als de buurt toegankelijk is.  
 
Disclaimer: Alle informatie is in concept en aanbouw en kan dus nog wijzigen. 
 

  

 

Boven: Matya Grabijn, zakelijk leider en projectmanager Slachthub 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

4 Financiële Verantwoording 
 
Stichting Klein Haarlem is opgericht in november 2010. Een actuele financiële verantwoording met 
balans, staat van baten en lasten en een toelichting van het afgelopen boekjaar is te vinden op 
dezelfde website als waar dit beleidsplan is gepubliceerd. In het kader van de ANBI-wetgeving en 
ook omdat de stichting hiervoor staat, zijn deze gegevens altijd transparant en inzichtelijk. 
 
Alle ontvangen subsidiegelden voor 2021 zijn direct ten goede gekomen aan de desbetreffende 
projecten (culturele programmering). Klein Haarlem is haar subsidiënten zeer erkentelijk voor hun 
financiële steun, zonder deze steun was de uitvoering van deze projecten niet mogelijk geweest. 
Op de hiernavolgende pagina’s volgt de jaarrekening. Heeft u vragen over de rapportage, neem 
gerust contact op. 
 
Subsidies 
De (vooruit)ontvangen subsidies voor 2021 staan hieronder beschreven.  
Totaal: € 37.000,- 
 
Gemeente Haarlem 
€ 10.000,- Wijkaanpak bijdrage Rozenprieel -> 1.125 mee naar 2022 Kunstkubus 
€ 10.000,- Participatie & Leefbaarheidsbudget bijdrage -> 1.200 mee naar 2022 buurtBBQ en 3.075 
mee naar 2022 Kunstkubus 
€ 10.000,- Matching P&L subsidie vanuit ECDW -> 1.200 mee naar 2022 buurtBBQ en 3.075 mee 
naar 2022 Kunstkubus 
€ 2.000,- Cultuurstimuleringsfonds kunstenaars Kunstkubus - subsidie meegenomen naar 2022 
 
Overige subsidies 
€ 5.000,- Postcode Loterij Buurtfonds - subsidie voor Kunstkubus meegenomen naar 2022 
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Stichting Klein Haarlem
Haarlem

1. Balans per 31 december 2021

Activa  31-12-2021 31-12-2020

Vaste activa   

Materiële vaste activa 0 0 
    

Vlottende activa

Vorderingen en overlopende activa 19.878 16.738 
Liquide middelen  97.239 74.724 

Totale activa 117.117 91.462 

Passiva

Eigen vermogen

Overige reserves 39.312 20.052 

Langlopende schulden 10.000 0 

Kortlopende schulden 67.805 71.410 

Totale passiva 117.117 91.462 



-2-
 

Stichting Klein Haarlem
Haarlem

2. Staat van baten en lasten over 2021

 
  2021 2020

Omzet  219.549 172.171 
Subsidies 20.325 0 
Inkopen 0 (321)

239.874 171.850 
 

Huisvestingslasten 126.725 123.155 
Afschrijvingenkosten 0 0 
Kosten Freelancers en uitzendkrachten 69.393 40.823 
Verkoopkosten 13.007 2.379 
Overige bedrijfslasten 10.335 6.639 
Totaal bedrijfslasten 219.460 172.996 

Bedrijfsresultaat  20.414 (1.146)
 

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten 0 0 
Rentelasten en soortgelijke kosten 224 177 
Saldo der financiële baten en lasten (224) (177)

 
 
Resultaat uit gewone bedrijfs-
uitoefening voor belastingen 20.190 (1.323)
Buitengewone baten 0 17.765 
Buitengewone lasten (930) (5.566)
Resultaat voor belastingen 19.260 10.876 
Belastingen daarover  0 0 
Resultaat na belastingen  19.260 10.876 
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Stichting Klein Haarlem
Haarlem

3. Toelichting op het exploitatieoverzicht

Introductie

Stichting Klein Haarlem is op 2 november 2010 opgericht. 
De Stichting staat ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel
onder het dossiernummer 51218674.
 
Stichting Klein Haarlem heeft ten doel: 

-Het creëren van broedplaatsen voor jong creatieven, het stimuleren van kunstuitingen, 
 creativiteit, inventiviteit en cultureel en creatief ondernemerschap;

-Het verlenen van materiële en financiële hulp aan als zodanige Algemeen Nut Beogende
 Instellingen in Nederland met eenzelfde doelstellingen als hierboven omschreven;

-Alsmede alles wat daarmee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de 
 ruimste zin van het woord. 
 

Het bestuur verricht haar bestuurstaken onbezoldigd. De stichting heeft geen personeel
in dienst. Stichting Klein Haarlem heeft geen winstoogmerk.
 
Sinds 20 december 2021 is Stichting Klein Haarlem een Algemeen Nut Beogende
Instelling (ANBI).

Grondslagen voor waardering en resultaatjaarbepaling

De grondslagen voor waardering en resultaatbepaling zijn gebaseerd op de historische 
kostprijs. Winsten worden verantwoord op het moment van realisatie; verliezen worden ten 
laste van het resultaat gebracht op het moment dat deze voorzienbaar zijn. Bedragen 
welke luiden in vreemde valuta worden in euro's omgerekend tegen de op de balansdatum 
geldende koersen. In beginsel worden koersverschillen in de winst- en verliesrekening 
verwerkt. Tenzij anders vermeld, worden activa en passiva gewaardeerd tegen nominale
waarde.
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Stichting Klein Haarlem
Haarlem

Toelichting op de balans

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen historische kostprijs onder aftrek 
van afschrijvingen. De afschrijvingspercentages zijn gebaseerd op de economische 
levensduur van de betreffende activa en berekend over de historische kostprijs.

 Inventaris  Gebouwen Totaal
Begin boekjaar

Aanschafwaarde   0 0 0 
Cumulatieve afschrijving   0 0 0 
Boekwaarde   0 0 0 

   

Investeringen  0 0  0 
Afschrijvingen  0 0 0 

Einde boekjaar

Aanschafwaarde   0 0 0 
Cumulatieve afschrijving  0  0 0 
Boekwaarde   0 0 0 

Afschrijvingspercentages 20% 20%
Restwaarde  0 0 

31-12-2021 31-12-2020

Vorderingen en overlopende activa   

Debiteuren 19.198 20.520 
Voorziening dubieuze debiteuren 0 (3.782)
BTW 370 0 
Overlopende activa 310 0 
 19.878 16.738 
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Stichting Klein Haarlem
Haarlem

Toelichting op de balans (vervolg)

31-12-2021 31-12-2020

Liquide middelen

ABN AMRO betaalrekening 68.058 27.774 
ABN AMRO spaarrekening 29.181 46.950 
 97.239 74.724 

Kortlopende schulden

Crediteuren 16.504 14.305 
Nog te ontvangen facturen 2.350 15.706 
Borg huurders 16.300 15.202 
Vooruitgefactureerde omzet 15.797 15.138 
Subsidie gemeente Haarlem 0 10.000 
Overige subsidies 16.675 0 
BTW 0 937 
Overlopende passiva 179 122 

67.805 71.410 

Langlopende schulden

Bestemmingsfonds broedplaatsen 10.000 0 

Overige reserves

Saldo begin boekjaar   20.052 9.176 
Resultaat boekjaar 19.260 10.876 
Saldo einde boekjaar  39.312 20.052 



-6-
 

Stichting Klein Haarlem
Haarlem

Toelichting op de staat van baten en lasten

2021 2020

Omzet

Netto Huur   117.544 102.542 
Servicekosten 50.329 45.985 
Flexplekken 17.160 11.490 
Vergaderruimte 337 0 
Beheerstaken 9.000 9.000 
Onderhoud 1.977 3.353 
Afrekening servicekosten voorgaande jaren 0 3.583 
Dotatie voorziening dubieuze debiteuren 1.872 (3.782)
Slachthub 21.280 0 
Overige baten 50 0 
  219.549 172.171 

Huisvestingslasten

Huur 64.787 62.395 
Servicekosten   57.154 56.619 
Onderhoud gebouw/klein gereedschap 2.407 1.693 
Afvalverwerking 783 668 
Schoonmaakkosten 1.594 1.780 
  126.725 123.155 

Kosten freelancers en uitzendkrachten

Managementfees 38.152 30.556 
Freelancers 8.793 2.800 
Freelancers Slachthub 13.816 0 
Uitzendkrachten 8.632 7.467 

69.393 40.823 

Verkoopkosten

Representatiekosten   385 40 
Marketingkosten 2.901 500 
Advertentiekosten 433 490 
Kosten Events 8.146 344 
Kosten website 1.142 1.005 
  13.007 2.379 
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Stichting Klein Haarlem
Haarlem

Toelichting op de staat van baten en lasten (vervolg)

2021 2020

Overige bedrijfslasten
    
Kantoorkosten 3.687 1.344 
Kantoorkosten flexruimte 1.422 1.074 
Drukwerk 0 25 
Telefoon huismeester 40 41 
Contributies en bijdragen 968 125 
Verzekeringen 417 417 
Administratie- en advieskosten 3.532 3.613 
Opleidingskosten 27 0 
Kosten Slachthub 242 0 

10.335 6.639 

Rentelasten en soortgelijke kosten

Bankkosten 221 166 
Betalingsverschillen 3 11 
 224 177 

Buitengewone baten

Afboek crediteuren vorig boekjaar 0 9.783 
Afboek niet gespecificeerde schulden vorig boekjaar 0 6.826 
Verschil btw van voor 2016 (verjaard) 0 1.156 

0 17.765 

Buitengewone lasten   

Afboek debiteuren 0 3.076 
Nagekomen kosten vorig boekjaar 0 828 
Aanpassen verschuldigde borg 930 1.662 

930 5.566 

Vennootschapsbelasting   
 

Voor de vennootschapsbelasting is een vrijstelling afgegeven.  




