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Voor u ligt het jaarverslag van opnieuw een jaar met lockdowns en 
bezoekers die er veelal voor kozen om toch maar liever thuis te blijven. 
Terwijl de musea zo ingericht waren dat een bezoek hieraan geheel 
veilig was. Wat ook niet meehielp, was dat de bij elkaar bijna zes volle 
maanden aan lockdowns juist in periodes vielen waarin musea de 
meeste bezoekers trekken. En als de onderzoeken correct zijn die op 
dit moment laten zien dat Nederland niet eerder dan in 2025 weer op 
de bezoekersaantallen zitten die we in de jaren voorafgaand aan de 
pandemie ontvingen, dan hebben we nog een lange weg te gaan.

Maar gelukkig zijn er ook positieve zaken te melden. Zo heeft de 
overheid de culturele sector gesteund en konden wij – met behulp 
van het Kickstartfonds – onze tentoonstelling Allemaal Haarlemmers 
voorzien van een prachtige audiotour, ingesproken door Erik van 
Muiswinkel. Ook hebben wij met behulp van het Kickstartfonds 
het project ‘Museum Haarlem gaat virtueel’ ontwikkeld. Ieder jaar 
opnieuw ontvangt het museum weer kinderen, kleinkinderen en 
(achter-) achterkleinkinderen van Haarlemmers die ooit uit de stad 
vertrokken zijn naar Canada, Australië of Nieuw-Zeeland op zoek naar 
een beter leven. Hun nazaten komen naar het museum om herkenning 
te zoeken van alle verhalen die zij over Haarlem en Nederland hebben 
gehoord. Omdat reizen voor velen in 2021 niet mogelijk was, hebben 
wij speciaal voor hen, maar zeker niet alleen voor hen, het museum 
in 3D laten fotograferen, zodat een virtueel bezoek vanuit de luie 
stoel mogelijk was. We hebben voor anderhalf jaar een conservator 
kunnen aannemen, die zich met de grootst mogelijke zorg bezighoudt 
met onze collectie, de afzonderlijke objecten en bruiklenen voor onze 
tentoonstellingen.

Als u dit jaarverslag leest, zult u bemerken dat de medewerkers en 
vrijwilligers – ondanks de lockdowns – niet stilgezeten hebben. Er 
zijn bijzondere tentoonstellingen gemaakt en interessante en leuke 
workshops en lezingen gehouden. En in november hebben we een 
ontvangst van onze vrienden gehad met een rondleiding over Allemaal 
Haarlemmers, omdat ook veel van onze vrienden de stap naar het 
museum nog niet dorsten te maken.

Ik ben supertrots op alle collega’s die zich steeds weer opnieuw 
met groot enthousiasme voor het museum inzetten. Heel veel dank 
hiervoor!

Laura van der Wijden
directeur

Voorwoord
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Allemaal Haarlemmers 
Met deze verhalende tentoonstelling krijgen bezoekers een 
prachtig beeld van 1000 jaar geschiedenis van Haarlem. Ze 
ontdekken hier hoe de bewoners aan het Spaarne zorgden, vochten, 
rouwden, werkten, sportten, geloofden, vreeën en feestten. 
Ze ontmoeten Haarlemmers uit het heden en verleden, van 
wereldberoemd tot doodgewoon en zien de stad door hun ogen.

Het bezoek is sinds dit jaar extra interessant door de audiotour 
die ingesproken is door Erik van Muiswinkel. Voor kinderen is er 
een speciale audiotour ingesproken door een leeftijdgenootje, 
compleet met een quiz en een verrassing na afloop. 

Vaste presentaties

Jaarverslag 2021    4



Atelier Kees Verwey
In het museum is het atelier nagebouwd van een van de bekendste 
Haarlemse kunstenaars uit de twintigste eeuw. Opmerkelijk detail: 
de stofnesten, spinraggen en verdorde, rottende bloemen, die zo 
kenmerkend waren voor zijn atelier aan het Spaarne, ontbreken. 
Maar het behang waar hij jarenlang tegenaan keek, is wel te zien. 
De film in de expositie laat de schilder, die in 1995 overleed, zelf 
aan het woord.
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Haarlem en ik
Deze ‘vriendenbibliotheek’ is in 2020 door Haarlemmers bij elkaar 
gebracht. Dit was een initiatief van Artvark en gold als een cadeau 
aan de stad voor haar 775-jarige jubileum. Het zijn honderden 
kleine zigzagboekjes (leporello’s), gevuld met beelden en teksten 
die samen een vriendenbibliotheek vormen. De collectie heeft een 
blijvende plaats in de gang van het museum gekregen. Elke keer 
worden andere boekjes in de etalage tentoongesteld.

Vaste presentaties
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Studio Spaarnestad - Strips met een loonstrookje
5 juni – 3 okt 2021
Deze tentoonstelling was ontwikkeld in nauwe samen-
werking met Stichting Beeldverhaal Nederland met als 
gastcurator Joost Pollmann. In drie zalen was een overzicht 
te zien van een belangrijke episode in de Nederlandse (en 
zeker ook Haarlemse) stripgeschiedenis, waarbij er ruimte 
was gemaakt voor de emancipatie die Sjimmie, uit de zeer 
populaire stripreeks Sjors & Sjimmie, heeft doorgemaakt 
van een gebrekkig Nederlands sprekend Afrikaans jongetje 
tot een gelijkwaardig vriendje van Sjors.

Studio 
Spaarnestad
Strips met een 
loonstrookje
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Lezing Zwart zijn in strips – Een pijnlijke geschiedenis
Op 24 juni en 2 september sprak Joost Pollmann over het tijdperk 
waarin katholicisme en racisme heel goed samen gingen en de witte 
kijk op zwarte mensen een grote rol speelde in kinderboeken en strips.

Workshop striptekenen
Hans Klaver, beter bekend als Schwantz 
(tekenaar van de dagelijkse strip ‘Beestjes’) 
gaf een cursus striptekenen op 14 en 28 juli, 
18 augustus en 19 september aan kinderen 
van 6-12 jaar.

Lezing SjoSjiSjo 
Op zaterdag 2 oktober organiseerde 
Strip-weekend Haarlem een lezing van 
Robert van der Kroft, die al sinds 1975 
tot op de dag van vandaag de enige 
echte Sjors en Sjimmie-tekenaar is. 
Hij zette het tekenen met de hand (ook 
het letteren en inkleuren) tegenover 
het heden waarin het meeste op de 
computer wordt gedaan. Ook besteedde 
hij aandacht aan de rol die hij zelf 
speelde in de emancipatie van het 
zwarte personage Sjimmie.  

Studio 
Spaarnestad

Wissel-
tentoonstellingen
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200 Jaar Kunst in Haarlem
23 okt 2021 – 28 maart 2022
Samen met de leden van Kunst Zij Ons Doel (KZOD) vierde 
het museum het 200-jarige jubileum van deze Haarlemse 
kunstenaarsvereniging. Voor deze tentoonstelling werden 
de leden uitgenodigd zich te laten inspireren door hun 
voorgangers. Dit gaf een prachtig overzicht van de 
Haarlemse kunsttraditie van de negentiende eeuw tot aan 
vandaag de dag. 

Jubileumtentoonstelling 
Kunst Zij Ons Doel

ß
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Alles voor de kunst: de worsteling van vrouwen om een 
plaats in de kunstgeschiedenis.
Lezing door Michiel Kersten 31 oktober 2021
Michiel Kersten, kunsthistoricus en begenadigd verteller 
over oude en moderne kunst, had zich verdiept in de levens 
van een aantal toonaangevende vrouwelijke kunstenaars 
en hun worsteling om een plaats te veroveren binnen de 
kunstgeschiedenis. Hij maakte een vergelijking tussen de 
kunstenaressen die rond 1900 vochten voor erkenning en 
de vrouwen die een eeuw later een plaats in de kunstwereld 
veroveren. 

Stadswandelingen
In samenwerking met Gilde Haarlem zijn 
vijf stadswandelingen georganiseerd 
langs voor KZOD belangrijk plekken in 
Haarlem, waaronder het atelier in de 
Waag.

Boekpresentatie 
Mathé van der Weiden
Op 28 oktober hield Johannes van 
der Weiden een boekpresentatie 
met werk van zijn vader, de 
sierkunstenaar, die als oud-lid 
van KZOD ook een mooie plek in 
de tentoonstelling 200 Jaar Kunst 
in Haarlem had.
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Adriaan Pauw - Trotse heer 
van Heemstede
5 juni – 5 juli
In 1620 werd de schatrijke 
Amsterdamse koopman 
Adriaan Pauw Heer van 
Heemstede. 400 Jaar later 
wijdde Museum Haarlem een 
kleine Gasthuisexpositie aan 
deze vermogende man, met 
onder andere nooit eerder 
vertoonde tekeningen van 
de Haarlemse kunstenaar 
Jan Martszen de Jonge van 
het bezoek van koningin 
Henriëtta Maria en prins 
Willem II aan het Huis te 
Heemstede op 8 september 
1642. Deze werken zijn aan 
het museum geschonken.

Collectie Westermann - De Olympische Spelen in Haarlem
10 juli – 30 augustus
Tijdens de Olympische Zomerspelen stond een selectie van de olympische 
verzameling van Maarten Westermann (68) centraal in het Gasthuis. 
Dankzij een groot netwerk vergaarde Westermann gedurende meer dan 
vijfendertig jaar allerlei kunstzinnige, dan wel weerzinwekkende of 
hilarische spullen die een tijdperk bestrijken van 1908 tot heden. 
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Gouden Verhalen
4 september – 25 oktober
In deze periode waren in het Gasthuis de bijzondere 
resultaten te zien van het Gouden Verhalenproject. 
Initiatiefnemers Eva Durlacher en Debbie Claassen, 
hadden tijdens de diverse lockdowns hun creatieve 
schrijf- en tekenbijeenkomsten digitaal gehouden. 
Tijdens deze bijeenkomsten werden mensen begeleid 
bij het maken van een eigen visueel levensboek.

Haarlemse meesters in wording 3.0
4 november– 19 december

Diverse Haarlemse kunstenaars 
hebben met kinderen van zes 

verschillende Haarlemse basis-
scholen uit de bovenbouw gewerkt 

aan bijzondere kunstwerken. De 
expositie liet een selectie van het 
werk zien van de leraar én zijn of 

haar gezel. Het werd niet alleen een 
vrolijke presentatie met kunst door 

kinderen, maar ook een volwaardige, 
inhoudelijke tentoonstelling met 

werk van gevestigde kunstenaars.

Tekenworkshop voor 
volwassenen
Op zondag 10 oktober 
verzorgde Eva Durlacher 
een tekenworkshop voor 
volwassenen. Zij liet de 
deelnemers kennismaken 
met hun eigen herinneringen, 
hun eigen gouden verhaal.

 Gouden
Verhalen
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Dit is Holland
Op 3 februari, tijdens de lockdown, heeft de crew van het RTL-programma 
Dit is Holland opnames gemaakt. Eind maart en begin april waren de 
beelden uit Allemaal Haarlemmers op de televisie te zien.

Educatieve programma’s
Ook dit jaar zijn er door de pandemie maar weinig 

schoolbezoeken geweest. In het najaar mochten we 
vier schoolgroepen ontvangen voor het lesprogramma 

‘Ontdek je eigen stad – Grote Markt’, een 
combinatie van een bezoek aan het museum en een 

stadswandeling. En één school heeft meegedaan met 
het lesprogramma ‘Ontwerp je eigen stad’, waarbij 

kinderen op het (lege) historische stadsplattegrond 
hun eigen, ideale stad mogen ontwerpen.

Audiotour Allemaal 
Haarlemmers 
Voor kinderen tussen 5 en 12 
jaar is er met financiële steun 
van het Kickstartfonds een 
audiotour voor kinderen 
gemaakt met een ingebouwde 
quiz. De tour is ingesproken 
door een meisje en haar vader 
heeft de meer ingewikkelde 
onderdelen van de tentoon-
stelling voor zijn rekening 
genomen.

Museumnacht Kids
Op zaterdag 23 oktober gingen 
alle kinderen tussen 4 en 12 jaar 
weer op expeditie door de musea 
en andere culturele instellingen in 
Haarlem. Museum Haarlem had drie 
programma’s: een expeditie terug 
in de tijd, het levensverhaal van 
een bijzondere kunstschilder en het 
ontwerpen van  hun eigen favoriete 
of liefste mug.
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Stadswandeling Vijfhoek 
Drie keer in de zomer en twee keer in 
het najaar zijn er vanuit het museum 
stadswandelingen georganiseerd naar de 
Vijfhoek. De Vijfhoek is de Haarlemse wijk 
waar de reus Cajanus heeft gewoond, waar 
kinderen met hun blote voeten in tobben 
urine door wollen stoffen moesten trappen 
om deze schoon te maken, waar het eerste 
gasthuis van Haarlem was gebouwd en waar 
de Haarlemmerolie werd gemaakt. Een wijk 
vol geschiedenis.

Gluren bij de buren
Zondag 5 september ging – vanwege de 
pandemie – dit keer de tuin van Museum 
Haarlem open om toch nog te kunnen gluren 
bij de buren. Drie keer werd de voorstelling 
‘Het lijk in het Spaarne’ gespeeld.

Zonnebloem en Rotary op bezoek
Op 27 oktober zette Rotary Haarlem-

Oost gasten van de Zonnebloem in het 
zonnetje. Al meer dan zeventig jaar staat 

de Zonnebloem voor het ‘omkijken naar 
elkaar’. Als gevolg van corona was er 

sprake van een toenemende eenzaamheid 
onder kwetsbare ouderen. Zowel de Rotary 

als Museum Haarlem ondersteunden dit 
belangrijke doel van harte.
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Herinneringsbijeenkomst
Op 6 december kon eindelijk weer 
een herinneringsochtend gehouden 
worden. Tien ouderen hebben 
een rondleiding over Allemaal 
Haarlemmers gehad, waarna er 
tijdens de lunch herinneringen 
werden opgehaald uit het verleden 
van de bezoekers.

Themarondleidingen 
In het museum lagen rondleidingen klaar die de bezoekers rond 
het voormalige Sint Elisabeths of Groote Gasthuis leidden. Het 
Gasthuis (destijds een armenziekenhuis) vestigde zich in 1597 
op het terrein van het oude Minderbroedersklooster tussen de 
Kleine Houtstraat en het Groot Heiligland nadat het oude pand 
aan het Verwulft verloren ging bij de grote stadsbrand van 1576. 
De rondwandeling biedt een beeld van de geschiedenis van 
het Elisabeths Gasthuis dat in 1971 naar Schalkwijk (het EG) 
verhuisde en na een aantal fusies inmiddels Spaarne Gasthuis 
heet.

Open Monumentendagen
Ondanks alle restricties stond het 
museum in het weekend van 11 en 12 
september toch open voor bezoekers. 
Net als vorige jaren waren er ook nu 
weer rondleidingen rondom het pand 
die dieper ingaan op de vijfhonderd 
jaar geschiedenis van het Sint 
Elisabeths Gasthuis, het zeventiende-
eeuwse voormalige hoofdgebouw 
(De Egelantier) en de Gasthuispoort 
die al eeuwenlang toegang geeft tot 
de binnentuin. 
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•  Het museum werkt op tal van gebieden samen met de gemeente 
Haarlem, bewoners, ondernemers, bezoekers en de culturele 
instellingen in de stad en omgeving.

•  De bewoners en ondernemers van de stad hebben vaak een 
grote inbreng bij het samenstellen en inrichten van onze 
tentoonstellingen. Het zijn met name hun verhalen en objecten die 
het recente verleden van Haarlem laten zien.

•  Samen met de Haarlemse erfgoedinstellingen ontwikkelt 
Museum Haarlem educatieve programma’s voor het basis- en 
voortgezet onderwijs. Het samenwerkingsverband bestaat uit het 
Archeologisch Museum Haarlem, de Bibliotheek Zuid-Kennemerland, 
Museum van de Geest | Het Dolhuys, Frans Hals Museum, Noord-
Hollands Archief, Teylers Museum en de Historische Vereniging 
Haerlem.

•  Met de Stichting Kees Verwey is de samenwerking structureel 
geïntensiveerd door onder andere de stichting voor de komende 
jaren ruimte te bieden voor de presentatie van het Atelier Kees 
Verwey.

•  Gilde Haarlem is onze vaste organisator voor de vele stads-
wandelingen die standaard bij de exposities worden aangeboden.

•  Voor de bruiklenen die bij elke nieuwe tentoonstelling weer nodig 
zijn, is er een goede samenwerking met de overige musea in en 
buiten de stad en het Noord-Hollands Archief.

•  Nationaal werkt het museum samen met Stadsmusea XL om elkaar 
te versterken door ervaringen te delen en collecties op elkaar af 
te stemmen. Ook organiseren ze samen activiteiten om bewoners 
zoveel mogelijk bij de stad te betrekken en hierdoor nog relevanter 
te zijn voor de stad.

•  Tenslotte is het museum lid van de Museumvereniging en van de 
MuseumFederatie Noord-Holland. Bij deze laatste zijn 60 grotere 
en kleinere musea aangesloten met als hoofddoel het toerisme in de 
provincie te bevorderen en te spreiden.

Samenwerkingsverbanden
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Het museum is als enige in de stad 
7 dagen per week geopend. Omdat 
het museum meerdere periodes 
in het jaar gesloten was, heeft het 
in 2021 slechts 5.541 bezoekers 
ontvangen, van wie 490 jonger dan 
19 jaar. Van de bezoekers gebruikten 
3.070 een Museumkaart. Bezoekers 
van buiten de regio heeft het 
museum vanwege alle restricties 
amper ontvangen.
Het aantal bezoekers aan de website 
wijzigde van 39.217 naar 31.590 
en het museum heeft ruim 2.000 
volgers op sociale media.

Bestuur
Bob Crezee
Voorzitter 
(vanaf 25 mei)

Oscar van Lent    
Voorzitter 
(tot 24 mei)

Marieke de Kock
Secretaris 
(vanaf 28 april)

Chrisbert van Kooten
Penningmeester 
(tot 24 mei)

Hans Wolters 
Penningmeester 
(vanaf 25 mei)

Albertine Zoetmulder
PR en Communicatie

Medewerkers
Laura van der Wijden 
Directeur

Naz Topdemir  
Tentoonstellingsmaker

Caroline Rootliep  
Conservator

Ereleden
Mw. R. Meinderts
Dr. B.J.C.M. de Vet
Mw. L. Vogelzang
H. Wieringa

Feiten en cijfers Organisatie

Vrijwilligers
Museum Haarlem kan niet bestaan zonder 
het vele werk van onze vrijwilligers. Op 
werkelijk elk terrein waar ons museum zich 
mee bezighoudt, spelen ze een fundamentele 
rol. Zonder hen zou dit museum niet eens 
bestaan. Van baliemedewerkers tot mensen 
die zich met marketing bezighouden: alle 
honderd vrijwilligers zetten zich elk op hun 
eigen manier enthousiast in om ons museum 
op de kaart te zetten. 

Hierbij een overzicht van de plekken waar 
onze vrijwilligers actief zijn:

Werkgroepen
Collectie
Bibliotheek 
Depot 
Documentatie 
Selectie museale objecten 
Registratie
 
Presentatie
Activiteiten 
Catering 
Educatie 
Rondleidingen 
Tentoonstellingen 
Winkel  

Zakelijk
Marketing en publiciteit
Sponsoring 
Techniek
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Zoals hiervoor reeds is gememoreerd, was 2021 voor alle musea een 
bijzonder jaar. Er was veel onzekerheid over het einde van de covid-
crisis en openstellingen en sluitingen wisselden elkaar in rap tempo 
af. Soms was het om moedeloos van te worden… 
Maar Museum Haarlem heeft zich kranig geweerd en met behulp 
van alle medewerkers, vrijwilligers en vrienden bleef de stemming 
positief. Het was fijn dat de nieuwe vaste opstelling in ieder geval 
een deel van het jaar te zien was en zoals uit de vorige hoofdstukken 
blijkt, zijn er daarnaast enorm veel andere tentoonstellingen en 
activiteiten georganiseerd en bleef het museum in de aandacht van 
iedereen. 

Voor het bestuur was het ook een bijzonder jaar. Oscar van Lent en 
Chrisbert van Kooten droegen het stokje over aan ondergetekende en 
Hans Wolters. Ik wil beiden graag bedanken voor hun geweldige inzet 
voor het museum de afgelopen jaren. De nieuwe leden kwamen terecht 
in een goed lopende organisatie en dat was een fijn begin. 

Er waren ook zorgen in 2021. In het concept-Cultuurplan van de 
Gemeente Haarlem was het museum - ondanks de nieuwe vaste 
opstelling - niet opgenomen in de groep instellingen met een vaste 
subsidie voor de komende jaren. Maar gelukkig zag de raad dit anders. 
Ook werden er meer dan 120 brieven van fans van het museum naar 
de gemeente gezonden. Dit alles leidde er toe dat het museum in het 
definitieve cultuurplan wel is opgenomen in de groep instellingen met 
een vaste subsidie. We zijn zeer verheugd dat deze voor de komende 
zes jaar is veiliggesteld. Hiermee kunnen we de toekomst met een 
gerust hart tegemoet gaan.

Voor de komende tijd staan ons veel andere uitdagingen te wachten. 
Het bestuur en de directie heeft zich in het nieuwe meerjaren-
beleidsplan uitgesproken over de wensen voor de toekomst. Het 
museum ziet zichzelf een nog grotere rol vervullen in de culturele 
omgeving van Haarlem. Wij gaan ons richten op een grotere en 
diverser samengestelde groep bezoekers waarbij inclusie en laag-
drempeligheid onze drijfveren worden. Ik verwijs u graag naar dit 
ambitieuze beleidsplan dat te vinden is op onze website. 

Bestuur en directeur hebben in 2021 regelmatig overleg gehad over 
het navolgen van diverse codes. Museum Haarlem onderschrijft de 
Code Governance Cultuur. Het bestuur heeft een rooster van aftreden. 
In 2021 kwam het bestuur tien keer bij elkaar. De bezoldiging van de 
directeur is lager dan het normbedrag Wet Normering Topinkomens. 
Nevenfuncties van bestuur en directeur zijn niet in strijd met het 

Van het bestuur
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organisatie- en maatschappelijk belang. Museum Haarlem wil dat 
iedereen zich welkom voelt in het museum: als bezoeker of als 
medewerker. Daarom heeft het museum een beleid m.b.t. diversiteit 
en inclusie. Om inclusiever te worden hanteren wij de vernieuwde 
Code Culturele Diversiteit. Het museum onderschrijft daarnaast de 
Fair Practice Code. Onze medewerkers krijgen een eerlijke vergoeding, 
gebaseerd op de Museum-CAO. Ook onze freelancers krijgen een 
marktconforme vergoeding. Verder spannen we ons in om onze 
medewerkers zich prettig te laten voelen op de werkvloer. Zo werken 
we aan duurzame inzetbaarheid en een inclusieve werkvloer.

Rest mij slecht om iedereen te bedanken. Uiteraard onze directeur en 
de vaste medewerkers maar zeker ook alle vrijwilligers en iedereen die 
ons van buiten de organisatie steunt. Als kersverse voorzitter mocht 
ik ervaren met hoeveel inzet en liefde ons prachtige museum wordt 
gerund. Ook wil ik graag de verantwoordelijken bij de gemeentelijke 
organisatie, de Stichting Kees Verwey en alle andere financiële en 
inhoudelijke ondersteuners bedanken voor de fijne samenwerking, Dit 
museum zal de komende jaren nog meer voor iedereen zijn maar blijft 
vooral ook ván ons allen!

Bob Crezee
Voorzitter bestuur 
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 Realisatie 2021
BATEN IN €
Subsidies en covid-steun 163.759

Entreegelden  23.384

Winkelverkoop en museumcafé  13.262

Fondsen / Vrienden  69.398

Overige baten  2.866

Totaal  272.669
 

Directe kosten  110.029

  162.640
 

LASTEN IN € 

Personeelskosten   73.291

Kosten vrijwilligers   1.654

Huisvestingskosten    54.341

Verkoopkosten  1.858

Kantoorkosten   3.125

Algemene kosten   14.518

Totaal  148.787
 

Resultaat   13.853
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Toelichting bij de baten
Door de gedeeltelijke sluiting van het museum in 2021 als gevolg 
van de lockdowns waren de baten uit entreegelden en museumcafé 
lager dan verwacht. Dankzij een additionele Covid-19 subsidie van 
de provincie/gemeente en hogere baten uit fondsenwerving kon het 
jaar toch met een bescheiden positief resultaat worden afgesloten. 
De hogere baten uit fondsenwerving waren vooral te danken aan een 
bijdrage van het Kickstartfonds en het Mondriaanfonds, die beide
ook Covid-19 gerelateerd waren. De baten van de museumwinkel 
waren hoger dan verwacht. Deze baten werden positief beïnvloed
door de start van een webwinkel, met zichtbaar resultaat. De 
personeelskosten waren in 2021 hoger dan begroot vanwege het in 
dienst nemen van een conservator. De financiering hiervan is voor een 
periode van anderhalf jaar verleend door het Mondriaanfonds. De
huisvestingskosten waren lager dan begroot en lager dan in voor-
gaande jaren vanwege een Covid-19 gerelateerde subsidie van de 
provincie Noord-Holland en de gemeente Haarlem.

Vrije reserve
Eventuele positieve nettoresultaten worden over het algemeen 
toegevoegd aan de vrije reserves. Het bestuur heeft de wens om op 
termijn van vijf jaar toe te groeien naar een vrij besteedbaar vermogen 
van 0,5 keer de jaarlijkse vaste kosten.
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