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1. Inleiding 
 
Dit document bevat het jaarverslag van (ANBI-)stichting ParkLab, boekjaar 2021. In dit 
verslag is meer te lezen over de doelstellingen van de stichting en welke activiteiten 
ParkLab heeft ondernomen. Tevens omvat dit verslag de jaarcijfers. 
 
ParkLab is in december 2012 opgericht vanuit een sterke behoefte en gevoelde urgentie 
door drie gedreven en jonge creatieve Haarlemmers. Na drie jaar was de stichting toe aan 
‘volwassenwording’ en professionalisering. ParkLab werd in november 2015 bekroond met 
een nieuw en stevig bestuur, bestaande uit ervaren professionals uit het creatieve en 
culturele Haarlemse circuit. Er is toen een nieuw bestuur aangetreden bestaande uit vijf 
bestuursleden (voorheen waren dit er drie). Ook werd er een creatief leider en zakelijk leider 
aangesteld. Zie voor de actuele samenstelling van het bestuur de volgende pagina. 
 
Activiteiten in 2021 waren wegens de Covid-19 pandemie beperkt. Parksessies en Begane 
grond konden niet plaatsvinden wegens corona. Dit jaar heeft de conceptontwikkeling voor 
nieuw tweedaags podiumkunstenfestival Boring plaatsgevonden, wat op 28/29 januari 2022 
zou plaatsvinden, maar aan het eind van 2021 helaas verplaatst moest worden naar 2023.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
Stichting ParkLab 
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2. Gegevens organisatie  
 
Stichting ParkLab heeft een Culturele ANBI-status. 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 ParkLab heeft ten doel om de creatieve schakel te vormen tussen kunsten en 
dagelijkse cultuur in Haarlem en daardoor meer vrijheid te creëren voor het niet-identieke. 
Deze doelstelling tracht zij te verwezenlijken door het organiseren van culturele en creatieve 
evenementen/projecten en het creëren van een fysieke (werk)plek in Haarlem, door middel 
van cultureel ondernemerschap, waar beeldende kunst, muziek, theater en creatief 
experiment van zowel individuele makers als bestaande culturele instellingen verbonden 
worden met de dagelijkse cultuur, waaronder gedragingen in de openbare ruimte, tradities 
en vrijetijdsbestedingen. 
 
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 ParkLab 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 ParkLab 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. 
 
Bestuurssamenstelling tot 16-11-2021 
• Voorzitter: Ivo Maissan (oprichter Klein Haarlem, programmeur Bevrijdingspop, Hey!Listen 
Publishing en KBFL management & consultancy)  
• Penningmeester: Martijn Winkel (Upping, financieel & juridisch advies) 
• Secretaris: Claire Reeves (Koorbiënnale Haarlem) 
• Algemeen bestuurslid: Jaap Lampe (directeur Philharmonie & Stadsschouwburg Haarlem) 
• Algemeen bestuurslid: Joshua Baumgarten (Irrational Library) 
 
Bestuurssamenstelling vanaf 16-11-2021 
• Voorzitter: Jorien Kaper (Hoofd Monumenten & Archeologie gemeente Amsterdam) 
• Penningmeester: Martijn Winkel (Upping, financieel & juridisch advies) 
• Secretaris: Jaap Lampe (Interim-directeur Rotterdam Symfonisch Orkest / LantarenVenster) 
 
KVK-nummer: 56708432 
RSIN: 852277520 
Rechtsvorm: Stichting  
Statutaire naam: Stichting ParkLab 
Statutaire zetel: Haarlem 
SBI-code: 94997 
IBAN: NL11RABO0179585657 
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BIC: RABONL2U 
BTW-nummer: NL852277520B01  
Postadres: Voorhelmstraat 25-101, 2012 ZM Haarlem 
Mail: stichtingparklab@gmail.com 
Telefoon: 06-44882155 
www.parklab.nl 
 

3. Activiteiten van ParkLab in 2021 
 

3.1 Project Parksessies: geannuleerd 
 
Parksessies is een laagdrempelig, multidisciplinair kunstfestival in de openbare ruimte 
zonder hekken. Met vier dagen achter elkaar vol theater, muziek en kunst in de eerste week 
van de zomervakantie. De Haarlemmerhout vormt met Parksessies het decor voor een 
ontmoetingsplek voor een breed en gevarieerd publiek. Dankzij de inzet van een grote 
groep vrijwilligers floreert kunst, muziek en theater, in samenwerking met de belangrijkste 
Haarlemse culturele instellingen. Het festival verbindt kunst met het alledaagse en biedt de 
culturele instellingen de mogelijkheid een breder en vooral jonger publiek aan te spreken.  

 
Parksessies wil dat de 
gemiddelde mens meer 
in aanraking komt met 
kunsten. En ook wil 
Parksessies de culturele 
instellingen in Haarlem 
naar de openbare ruimte 
halen en daarmee uit de 
elitaire sfeer. Omdat 
kunst voor iedereen is, 
het de samenleving 
verrijkt en de horizon 
verbreedt. 
 

 
Parksessies zou in 2021 haar tiende jaargang hebben beleefd van woensdag 14 t/m 
zaterdag 17 juli 2021. Vanaf 15 maart 2020 waarde in Nederland het Covid-19 coronavirus 
rond, een infectieziekte en wereldwijde pandemie. Evenementen waren verboden van 10 
juli tot en met 31 dec 2021, en Parksessies kon daarmee van overheidswege niet 
plaatsvinden. De vrijwilligersorganisatie hoopt dat er gauw weer een volle Haarlemmerhout 
vier dagen Parksessies mogelijk is. 
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Reflectie op de projectkosten 
Parksessies is een festival met niet-commerciële opzet, passend bij de non-profit 
doelstellingen van stichting ParkLab. Maar uiteraard is er wel geld nodig om het festival te 
realiseren. Parksessies is een kwetsbaar concept bij tegenvallende weersomstandigheden en 
heeft helaas met deze reden in de afgelopen jaren geen reserve kunnen opbouwen. Om 
vaste kosten voor het project te kunnen dekken die zijn gemaakt, ondanks dat het festival 
niet door kon gaan wegens het coronavirus, is in overleg de helft (7.500,-) van de 
evenementensubsidie 2021 aangewend van Gemeente haarlem waardoor deze kosten 
geheel gedekt zijn. Parksessies de Gemeente Haarlem zeer erkentelijk hiervoor.  
 

3.2 Ontwikkeling nieuw podiumkunstenfestival Boring  
 
Begin 2019 werd stichting ParkLab gevraagd door de (toen nog genoemde) ‘G8’, de acht 
grote culturele instellingen van Haarlem, om een nieuw festivalconcept te ontwikkelen. Dit 
concept komt in de plaats van het jaarlijkse Haarlem Cultuur Festival, wat niet langer het 
gewenste effect had. In 2021 heeft ParkLab gewerkt aan het uitwerken van dit nieuwe 
festivalconcept en aan financiering hiervan. Het festival krijgt de naam Boring, een festival 
voor uitdagende (podium)kunsten, met landelijke uitstraling. Boring wordt een tweedaags 
multi- en interdisciplinair (podium)kunstenfestival in het centrum van Haarlem, dat op  
28 en 29 januari 2022 voor het eerst zou plaatsvinden. Boring wordt georganiseerd door 
Stichting ParkLab in opdracht van enkele toonaangevende culturele instellingen in Haarlem: 
Stadsschouwburg & Philharmonie Haarlem, Teylers Museum, Noord-Hollands Archief, 
Patronaat, Hart Haarlem, Schuur en Frans Hals Museum. Met het festival wil de organisatie 
een ander soort publiek aanspreken dat normaal gesproken niet de weg naar de culturele 
instellingen weet te vinden.  
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De gehele binnenstad is tijdens dit weekend in januari een festivalterrein, waar bezoekers 
met een polsbandje zich vrij kunnen bewegen van instelling naar instelling; overal is iets te 
beleven. Tijdens Boring vervagen de hokjes tussen de disciplines en kan overal alles 
gebeuren. Op dezelfde avond loop je door een grote audiovisuele installatie van kunstenaar 
Bouke Groen op de Grote Markt, om vervolgens de art pop/hiphop-groep Young Fathers te 
zien tussen de fossielen en ‘Da Vinci’-machines in het Teylers Museum, om daarna te 
belanden in een rave met klassieke instrumenten in de Janskerk van het Noord-Hollands 
Archief. Boring speelt in op de nieuwsgierige en avontuurlijke kant van haar doelgroep. De 
programmering richt zich op de kunstenaars en ontluikende talenten die een drang hebben 
om de grenzen van genres te verleggen en te combineren. Hier vinden de interessante en 
waardevolle ontwikkelingen plaats in de kunst. Het programma gaat op zoek naar 
contrasten die de kunsten in een nieuw daglicht zetten: hiphop in een museum, metal in 
een klein theater, moderne kunst in een kerk. De bezoeker wordt meegenomen in een 
artistieke totaalbeleving en komt in aanraking met vooruitstrevende ideeën, die kunnen 
inspireren, verbazen of verrijken. 
 
Verplaatsing festival 
Dit jaar is ParkLab met een team van 10 jonge creatieven voortvarend met de ontwikkeling 
van de eerste editie van Boring aan de slag gegaan. In december heeft de organisatie de 
balans opgemaakt. Want hoewel januari 2022 op dat moment nog niet in de termijn van 
maatregelen viel, verwachtte de organisatie dat er niet op tijd versoepelingen zouden 
komen.  
 
De grootste drempels die de organisatie zag: 
-Capaciteit: Boring heeft de ambitie om het eerste jaargang 3.000-4.000 bezoekers te 
trekken. Met een maximale capaciteit voor het festival van 1.250 bezoekers kan het niet uit. 
 
-Geplaceerde cultuur: Boring kan haar doelstellingen niet behalen bij een geplaceerde 
editie. De culturele instellingen hebben ons deze opdracht gegeven om een jongere 
doelgroep aan te spreken. Dat kan alleen in festivalvorm met vrij bewegen, absoluut niet 
seated. Dan wordt alleen het bestaande publiek getrokken en schiet het festival haar doel 
voorbij.  
 
Onze eerste gedachte was; We verplaatsen Boring naar maart of april 2022. Dit is helaas 
niet mogelijk, we werken met zeven verschillende culturele partners waar veel zalen lang van 
tevoren gereserveerd zijn of tentoonstellingen gepland staan. Er is al zoveel programma 
doorgeschoven dat het hele jaar propvol zit. Januari 2023 is de enige optie, te 
weten vrijdag 20 en zaterdag 21 januari 2023.  
 
Welk doel wil ParkLab met Boring bereiken? 
Het hoofddoel van Boring is Haarlemse culturele instellingen te introduceren aan 
(biculturele) jongeren in en rond Haarlem, en hen met elkaar te verbinden. Boring inspireert 
de instellingen om vernieuwend te zijn en succesvolle toepassingen over te nemen om 
jongeren te bereiken. Boring geeft samen met de doelgroep een voorzet voor de 
instellingen hoe zij vandaag al de bezoeker van morgen aan zich kunnen binden. Met als 
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voornaamste middel het tweejaarlijkse Boring festival. Met Boring maakt een jonger en 
diverser publiek kennis met hun aanbod door middel van activiteiten die aansluiten op de 
belevingswereld van jongeren. Boring wil een katalysator zijn door aan jongeren in één 
weekend te laten zien wat de potentie is van de culturele faciliteiten in Haarlem. Middels 
nieuwe programmering, een andere culturele taal, de mix van muziek en kunst en humor en 
ernst, biedt Boring een positieve introductie van het Haarlemse cultuuraanbod. Het festival 
programmeert een verrassend en aansprekend programma dat ervoor zorgt dat een jong en 
bicultureel publiek zich aangesproken voelt om naar deze instellingen te komen. De open 
sfeer van het festival zorgt voor een ongedwongen kennismaking, waardoor deze groep zich 
er ook in de rest van het jaar welkom zal voelen. Boring helpt de instellingen te innoveren 
en nieuwe verbanden en samenwerkingen aan te gaan met als doel jongeren aan te spreken 
en aan hen te verbinden. Zo levert Boring een structurele bijdrage aan de dynamiek binnen 
de culturele instellingen in Haarlem, waardoor zij beter hun publieke functie kunnen 
vervullen: het bedienen van alle lagen van de samenleving. 
 
Voor wie organiseert ParkLab het festival Boring? 
Onze doelgroep: Jongvolwassenen in de leeftijdscategorie 18 t/m 40 jaar, waarvan 30% met 
een biculturele achtergrond, uit de metropoolregio Amsterdam, Utrecht, Den Haag en 
Rotterdam. 
 
Welk effect hoopt Boring bij de doelgroep te bereiken? 
Boring creëert een beleving die voelt als een festivalervaring in plaats van een regulier 
cultuurbezoek. De open sfeer van het festival zorgt voor een ongedwongen kennismaking, 
waardoor deze groep zich er ook in de rest van het jaar welkom zal voelen. Na deze 
introductie neemt de kans toe dat zij vaker zelfstandig een instelling bezoeken en ook 
anderen daartoe aanzetten. Boring geeft samen met de doelgroep een voorzet voor de 
instellingen hoe zij de bezoeker van morgen aan zich kunnen binden. 
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Wat is de betekenis van Boring voor de lokale of regionale omgeving? 
Boring is een inter- en multidisciplinair festival (kunst, muziek, dans en theater). Het concept 
van Boring is ontstaan vanuit een gevoel dat leeft binnen de Haarlemse underground en 
binnen de Stichting ParkLab: namelijk dat Haarlem een mooie historische stad is met een rijk 
aanbod aan culturele faciliteiten, maar dat jongeren hier geen heil vinden op cultureel 
gebied. Leden uit de organisatie merken dat bij jongeren het idee leeft dat je beter naar 
Amsterdam of Rotterdam kunt gaan voor kunst, cultuur en uitgaan. Rotterdam heeft Motel 
Mozaïque, Den Haag heeft Crossing Border, Groningen heeft Grasnapolsky, Utrecht heeft 
Le Guess Who? en Haarlem heeft vanaf januari 2023 Boring. Boring zal zich inhoudelijk gaan 
meten aan bovengenoemde festivals en een landelijk publiek kennis laten maken met het 
aanbod aan culturele instellingen en de stad Haarlem. Boring onderscheidt zich van het 
bestaande festivalaanbod met een interdisciplinaire unieke programmering voor jongeren. 
Als organisator van Boring beschouwen we de Haarlemse culturele instellingen als 
opdrachtgever, die gevraagd en ongevraagd van advies worden voorzien. ParkLab kan hen 
advies geven om nog meer aan te sluiten bij hedendaagse jongerencultuur, met als 
voornaamste doel dat de instellingen de aangereikte ideeën en kennis omarmen en 
toepassen of doorontwikkelen. 
 
Reflectie op de projectkosten 
Met verplaatsen naar volgend jaar komen extra kosten kijken. ParkLab verwacht eind 2021 
dat 75% van de programmering mee kan worden genomen naar 2023. Met buitenlandse 
artiesten kan dit lastiger zijn, omdat zij dan mogelijk niet touren, of duurder zijn 
geworden. De extra kosten zitten voornamelijk in kosten voor het produceren van het 
festival, en kosten voor marketing en communicatie. Een groot deel van de kosten is al 
uitgegeven in 2021. De online- en offline campagne moet weer opnieuw geladen worden 
en betaald. Ook moet er vormgeving, animatie en content worden aangepast en opnieuw 
gemaakt worden.    De totale extra kosten voor marketing en inzet freelancers schat ParkLab 
op 50.000 euro, dat is 15% van de totale kosten. Er is gelukkig eind 2021 reeds 30.000 euro 
toegezegd door partners. De gemeente Haarlem ondersteund Boring vanuit diverse 
middelen, waaronder noodsteun corona, en heeft te kennen gegeven dat ParkLab 
eventueel de evenementensubsidie voor de tweede editie (30.000 euro) mag inzetten voor 
de eerste editie maar zal geen extra steun meer ontvangen voor de eerste editie. Dit doen 
is niet de van de organisatie, maar zou een laatste redmiddel kunnen zijn voor het dekken 
van het tekort. In elk geval kan de eerste editie hiermee plaatsvinden! De organisatie gaat in 
aanloop naar 20/21 januari 2023 op zoek naar meer middelen voor de eerste editie 
van Boring festival, met name in sponsoring. 
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4. Reflectie op de samenstelling van eigen en andere inkomsten 
 
Stichting ParkLab werft fondsen voor haar projecten, in 2021 voor het project Parksessies en 
de ontwikkeling van Boring. ParkLab kan niet zonder de steun van haar subsidiënten voor 
het programmeren van beeldend kunstenaars, theatermakers en artiesten. Al is de 
afhankelijkheid van subsidie bij Parksessies en Begane grond (wanneer deze evenementen 
plaatsvinden) relatief, er worden veel eigen inkomsten verworven voor de projecten uit 
bijvoorbeeld sponsoring en barinkomsten tijdens culturele evenementen.  
 
Boring heeft als nieuw evenement opstartsubsidie nodig om de projectkosten te 
financieren, totdat er genoeg inkomsten uit tickets zijn voor een goede balans in de 
verhouding subsidie en eigen inkomsten. Er zijn een aantal jaren nodig om voldoende 
publieksbereik op te bouwen. Het is daarnaast een aanzienlijk risico om als kleine stichting 
zonder reserves in coronatijd een nieuw en artistiek hoogwaardig (podium)kunstenfestival te 
organiseren. De organisatie liep in deze tijd aan tegen een moeilijk boekingsproces inzake 
het muziekprogramma. Het boeken van (inter)nationale namen is lastig en kostbaar, acts 
toeren (nog) niet en moeten voor een ‘one-off’ naar Nederland gehaald worden uit Europa 
of uit het Verenigd Koninkrijk. Terwijl de programmering al eerder rond moest worden 
gemaakt om alles tijdig af te stemmen met de artiesten, boekingsbureaus en deelnemende 
locaties en bezoekers te informeren.  
 
Mogelijkerwijs kan niet de gehele capaciteit worden ingevuld en kunnen daardoor niet alle 
tickets worden verkocht. Of gaan bezoekers nog niet over tot de koop van tickets, net als 
wat er gebeurde in de culturele instellingen met lege zalen tot gevolg. De hoop is dat de 
bezoeker snel weer vertrouwen krijgt, de coronapas omarmt, en massaal naar culturele 
instellingen en evenementen en festivals gaat. En dat het virus onder controle blijft. 
Ondertussen deed de organisatie er alles aan om het festival tot een succes te maken; met 
ander woorden dat de marketing en het programmateam op volle toeren draait; en er een 
interdisciplinair en onderscheidend programma wordt neergezet wat de jonge doelgroep 
en avonturier aanspreekt. En waarmee Haarlem een spannender imago wordt gegeven. 
 
Wegens tegenvallende fondsen en sponsoring is er door de organisatie nagedacht over 
nieuwe bronnen van inkomsten, en waar mogelijk over het besparen in kosten. Er zijn 
variabele inkomsten: horeca inkomsten bij het festivalhart -een bar in samenwerking met 
Jopen; en een bijdrage van boekingen met samenwerkende Haarlemse hotels (8!); en 
merchandise. Deze inkomsten zijn niet gezekerd en tevens afhankelijk van het aantal 
bezoekers. De organisatie heeft naast de geplande weekendtickets ook dagtickets 
beschikbaar gemaakt, wat naast voor een fijne bezoekersbeleving (misschien wil men maar 
één dag en geen twee) tevens voor extra inkomsten zorgt. Er wordt rekening gehouden met 
inkomsten van zo’n 3.000 bezoekers. De organisatie en het bestuur heeft er vertrouwen in 
dat dit gaat lukken. 
 
De redenen van afwijzingen voor Boring door fondsen variëren: de plannen slaan aan en 
sluiten aan bij de meeste fondsen; Boring wordt echter vaak afgewezen omdat 
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gezelschappen die geprogrammeerd worden al gesteund worden door dat betreffende 
fonds; óf instellingen al steunen die met ons samenwerken. Met de opdrachtgevende 
culturele instellingen zijn wij in gesprek gegaan over een garantstelling, zodat het risico 
meer met elkaar wordt gedragen. Helaas komt Boring, als nieuw evenement, niet in 
aanmerking voor een het landelijk garantiefonds, mocht dat begin 2023 nog 
bestaan. Onduidelijk zijn op dit moment de voorwaarden van de Algemene 
Tegemoetkoming Evenementen (ATE) en of Boring hiervoor in aanmerking komt, een 
regeling vanuit de Rijksoverheid. 
 
Er is door stichting ParkLab eind 2021 gevraagd om een extra impuls en steun bijdrage van 
20.000 euro vanuit het Noodfonds om Boring festival te kunnen realiseren in coronatijd. 
Ook is er een bijdrage bij het corona initiatievenbudget van Haarlem aangevraagd en 
gehonoreerd van 10.000,- euro. Deze bedragen gaan naar culturele programmering en 
promotie van het festival, zodat zoveel mogelijk jonge Haarlemmers van het festival af 
weten en naar het festival komen. Hopelijk vormt Boring dé feestelijke opening van het 
post-corona tijdperk; waarin grote culturele evenementen en festivals weer kunnen 
plaatsvinden met 100% capaciteit; en waar bezoekers vol vertrouwen massaal naartoe gaan 
om iets nieuws te ervaren en elkaar te ontmoeten. De bijdrage vanuit het Noodfonds is 
toegekend en begin 2022 overgemaakt naar de stichting.  
 
Kritische noot: subsidiegymnastiek  
In november 2019 heeft de stichting het nieuws ontvangen van de Gemeente Haarlem dat 
zij met € 15.000,- euro voor Parksessies en € 15.000,- euro voor Boring in het 
Evenementenbeleid 2018-2022 wordt opgenomen. Goed nieuws voor deze evenementen, 
zeker voor een nieuw evenement als Boring is het mooi dat zij wordt erkend als belangrijk 
evenement voor de stad. Helaas is dit bedrag voor een evenement van dit kaliber niet 
voldoende. De organisatie heeft in juni 2020 in overleg met haar opdrachtgever, de C9 en 
met de gemeente Haarlem, tijdelijk een biënnale gemaakt van Boring. Twee subsidiejaren 
bij elkaar maken € 30.000,- euro en creëert meer basis voor dit nieuwe evenement. Ook is 
er een subsidie vanuit Cultuurstimuleringsfonds verleend voor de eerste editie van Boring, 
broodnodig voor de ontwikkeling van het festival.  
 
Parksessies krijgt 50% minder toegekend dan is aangevraagd door de organisatie. Stichting 
ParkLab vecht al jaren voor haar plek in de Evenementensubsidies en beleid. Voor 
Parksessies is als vrijwilligersproject stabiliteit nodig. Een duurzame toekomst is met de 
toegekende €15.000,- euro jaarlijkse subsidie is helaas niet binnen bereik. De toekomst blijft 
hierom ongewis. Volgens de organisatie zou ParkLab in het cultuurplan 2022-2028 en in het 
evenementenbeleid van de gemeente Haarlem moeten worden opgenomen met jaarlijks 
tenminste € 30.000 euro steun voor Parksessies, € 60.000 euro voor Boring en € 5.000 euro 
steun voor Begane grond. In het Cultuurplan 2022-2028, vastgesteld door de 
gemeenteraad in december 2021, bleek geen plek te zijn voor ParkLab op structurele basis. 
Mogelijk wel in programmasusbidies waarvan de eisen in 2022 bekend worden gemaakt. Er 
wordt gewerkt aan een nieuw evenementenbeleid vanaf 2023 door de gemeente Haarlem, 
waar ParkLab opnieuw voor haar evenementen gaat aanvragen. 
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5. Financiële verantwoording 
 
Stichting ParkLab is opgericht in december 2012. Er hebben in 2012 geen activiteiten 
plaatsgevonden. Parksessies werd georganiseerd in dat jaar onder de vleugels van Stichting 
Talents And Dreams (STAD-Haarlem). Om deze reden heeft stichting ParkLab geen 
gegevens beschikbaar voor de financiële verantwoording van 2012. Over de boekjaren 
vanaf 2013 is er een jaarrekening opgesteld, geaccordeerd door het bestuur, en 
gepubliceerd (sinds 2021 ook in het Standaard Publicatieformulier ANBI van de 
Belastingdienst). 
 
Alle ontvangen subsidiegelden voor 2021 zijn direct ten goede gekomen aan de 
desbetreffende projecten (culturele programmering). ParkLab 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.  
 
Openingssaldo 1-1-2021: € 37.500,-  
Eindsaldo 31-12-2021: € 80.000,- 
 
Boring  
€ 15.000,- meerjaarlijkse Evenementensubsidie Gemeente Haarlem 2020-2023 
€ 2.500,- P.W. Janssen Friesche Stichting 
€10.000,- Gemeente Haarlem corona initiatievenbudget 2021 
 
Parksessies  
€ 15.000,- meerjaarlijkse Evenementensubsidie Gemeente Haarlem 2021 (50% naar vaste 
kosten, 50% naar editie 2022 i.v.m. covid-19) 
 
Totaal: € 42.500,- 
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Stichting ParkLab
Haarlem

1. Balans per 31 december 2021

Activa  31-12-2021 31-12-2020

Vaste activa   

Materiële vaste activa 1.298 2.065 
    

Vlottende activa

Vorderingen en overlopende activa 104.331 12.100 
Liquide middelen  73.043 57.823 

Totale activa 178.672 71.988 

Passiva

Eigen vermogen

  
Overige reserves 14.057 16.962 
  
  
Kortlopende schulden 164.615 55.026
  
   

Totale passiva 178.672 71.988 
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Stichting ParkLab
Haarlem

2. Staat van baten en lasten over 2021

 
  2021 2020

Baten  22.500 27.210 

 
Lasten:

Inkopen activiteiten 32 298 
Kosten freelancers en uitzendkrachten 19.690 17.550 
Verkoopkosten 152 117 
Afschrijvingenkosten 767 850 
Activiteitenkosten 4.764 5.521 
Totaal lasten 25.405 24.336 

Resultaat  (2.905) 2.874 
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Stichting ParkLab
Haarlem

3. Toelichting op het exploitatieoverzicht

Introductie

Stichting ParkLab is op 21 december 2012 opgericht. 

De Stichting staat ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel
onder het dossiernummer 56708432.
 
Stichting ParkLab heeft ten doel om de creatieve schakel te vormen tussen kunsten en dagelijkse
cultuur in Haarlem en daardoor meer vrijheid te creëren voor het niet-identieke. Deze doelstelling
tracht zij te verwezenlijken door het organiseren van culturele en creatieve evenementen/
projecten en het creëren van een fysieke (werk)plek in Haarlem, door middel van cultureel 
ondernemerschap, waar beeldende kunst, muziek, theater en creatief experiment van zowel 
individuele makers als bestaande culturele instellingen verbonden worden met de dagelijkse
cultuur, waaronder gedragingen in de openbare ruimte, tradities en vrijetijdsbestedingen.

Stichting ParkLab heeft een Culturele ANBI-status. 

Stichting ParkLab 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.

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 ParkLab
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   3.835 0 3.835 
Cumulatieve afschrijving   1.770 0 1.770 
Boekwaarde   2.065 0 2.065 

   

Investeringen  0 0  0 
Afschrijvingen  767 0 767 

Einde boekjaar

Aanschafwaarde   3.835 0 3.835 
Cumulatieve afschrijving  2.537  0 2.537 
Boekwaarde   1.298 0 1.298 

Afschrijvingspercentages 20% 20%
Restwaarde  0 0 

31-12-2021 31-12-2020

Vorderingen en overlopende activa   

Debiteuren 26.886 12.100 
Vooruitbetaalde kosten Boring 75.668 0 
BTW 1.777 0 
 104.331 12.100 
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Stichting ParkLab
Haarlem

Toelichting op de balans (vervolg)

31-12-2021 31-12-2020

Liquide middelen

Rabobank betaalrekening 45.539 15.045 
Rabobank spaarrekening 27.500 42.777 
Kas 4 0 
 73.043 57.823 

Kortlopende schulden

Crediteuren 2.201 186 
Vooruitontvangen bedragen 0 15.000 
Vooruitontvangen subsidies 72.500 37.500 
Vooruitontvangen ticketverkoop Boring 2.454 0 
Vooruitgefactureerd 86.660 0 
BTW 0 1.540 
Overlopende passiva 800 800 

164.615 55.026 

Overige reserves

Saldo begin boekjaar   16.962 14.088 
Resultaat boekjaar (2.905) 2.874 
Saldo einde boekjaar  14.057 16.962 
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Stichting ParkLab
Haarlem

Toelichting op de staat van baten en lasten

2021 2020

Baten

Ontvangen subsidies 22.500 24.500 
Ontvangen donaties 0 2.710 
  22.500 27.210 

Inkopen Activiteiten

Inkopen dranken hoog 0 70 
Emballagekosten 0 189 
Techniekkosten 32 39 

32 298 

Kosten freelancers en uitzendkrachten

Management vergoedingen 14.889 14.500 
Uitzendkrachten en freelancers 4.801 2.950 
Vrijwilligersvergoedingen 0 100 
Onkosten vrijwilligers 0 0 

19.690 17.550 

Verkoopkosten

Representatiekosten   3 23 
Kosten website 149 94 
  152 117 
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Stichting ParkLab
Haarlem

Toelichting op de staat van baten en lasten (vervolg)

2021 2020

Afschrijvingskosten

Afschrijving inventaris 767 850

Activiteitenkosten
    
Onkosten organisatie 0 64 
Huuropslag en locatiekosten 1.907 693 
Kantoorkosten 160 213 
Verzekeringen 374 369 
Software en computerbenodigdheden 0 234 
Porti 118 0 
Opleidingskosten 7 0 
Abonnementen, contributies en bijdragen 582 0 
Administratie- en advieskosten 1.423 1.545 
Betalingsverschillen (2) 215 
Bankkosten 200 168 
Rente (5) 0 
Transportkosten 0 96 
Horecaondersteuning 0 2 
Vormgevingskosten 0 250 
Marketingkosten 0 272 
Decorkosten 0 550 
Programering kunst 0 150 
Programering theater 0 200 
Programering muziek 0 500 

4.764 5.521 




