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1. Inleiding 

 

The Hague Contemporary heeft zich in korte tijd kunnen ontwikkelen tot een stadsbreed             

initiatief dat staat voor kwaliteit en verbinding binnen de kunstenwereld. Na de eerste             

opstartfase van eind 2016 t/m 2017, hebben we in 2018 veel stappen gemaakt om ons               

platform naar een volgend niveau te trekken. Het doel bij al deze activiteiten is om een                

breder publiek te bereiken en enthousiasmeren voor hedendaagse kunst in Den Haag en             

The Hague Contemporary als informatiebron groter, bekender en effectiever te maken. We            

hebben dit onder andere nagestreefd door nieuwe en verbeterde communicatiemiddelen          

(door) te ontwikkelen, het team uit te breiden en natuurlijk de eerste editie van het The                

Hague Contemporary Art Weekend te organiseren. In dit korte jaarverslag leest u welke             

stappen hiertoe ondernomen zijn. We zijn een organisatie in transitie en dit verslag dient              

dan ook niet alleen als opsomming van onze verdiensten, maar benoemt ook enkele zaken              

die meer aandacht nodig hebben in de komende jaren. 

 

Wat betreft de voornaamste taak van The Hague Contemporary, namelijk zichtbaarheid           

voor de hedendaagse kunst in Den Haag genereren, leest u verderop meer over de              

ontwikkeling en resultaten van de on- en offline communicatie. Een belangrijk onderdeel            

hiervan was de eerste manifestatie van The Hague Contemporary, dit begin juli plaatsvond             

en waarmee we Den Haag als hedendaagse kunst stad op de kaart zetten. In dit jaarverslag                

gaan we hier slechts kort op in, aangezien er al een inhoudelijk verslag bestaat van dit                

evenement. Dit is als bijlage toegevoegd aan dit jaarverslag. Ook bespreken we kort de              

overige (vooral op onze partners gerichte) events die wij afgelopen jaar organiseerden. Bij             

de groei en doorontwikkeling van The Hague Contemporary hoorde ook een organisatie en             

bestuur/raad van toezicht die passen bij deze ambities, wat verder wordt toegelicht onder             

5. Organisatie en bestuur/raad van toezicht. Over potentiële sponsoring, fondsen en de            

begroting leest u meer onder hoofdstuk 6 en 7, waarin we de afrekening bespreken en de                

financiële stand van zaken van 2018 evalueren. 

 

We eindigden het jaar 2018 met een sluitend budget en de eerste resultaten van het The                

Hague Contemporary Art Weekend, waar we uiteraard heel positief op terugzien. The            

Hague Contemporary is tot op heden een kleine organisatie, wat betekent dat er op              

verschillende vlakken keuzes gemaakt moesten worden en de schaal van de door ons             

gegenereerde activiteiten wellicht niet altijd zo groot was als we voor ogen hadden. Toch              

menen wij dat we wezenlijke stappen hebben gezet om Den Haag als hedendaagse kunst en               

onze partners in het bijzonder, meer bekendheid te geven en onderlinge samenwerking te             

versterken. We zijn hoopvol gestemd dat deze ontwikkelingen zich in de komende jaren             

zullen voortzetten en dat The Hague Contemporary een cruciale bijdrage zal leveren aan de              

groei en gezondheid van de hedendaagse kunst in Den Haag. 

 

 



1. Communicatie/Pers 

 
 

 

2.1 Inleiding  

 

In 2018 hebben wij een aantal bestaande communicatiemiddelen verder uitgewerkt, wat leidde tot             

een nieuwe, goedkopere agenda waar we 7000 ipv 5000 stuks van kunnen verspreiden, en een               

verbeterde website die meer gebruiksmogelijkheden biedt. Ook zijn onze middelen verder           

uitgebreid met een Instagram account en tweewekelijkse digitale nieuwsbrief. Het Instagram           

account heeft in dit jaar 1305 volgers behaald, waar we uiteraard heel trots op zijn. Er staan 660                  

mensen ingeschreven voor de nieuwsbrief. Op Facebook is het aantal volgers in 2018 met 500               

gestegen naar zo’n 1700 volgers.  

 

Het afgelopen jaar wilden we The Hague Contemporary, en daarmee onze partners, onder de              

aandacht te brengen van een groter publiek. We streefden ernaar The Hague Contemporary tot een               

herkenbaar label te maken waar het publiek vanuit verschillende hoeken meermaals mee in             

aanraking zou komen. Hieronder volgt meer informatie over de verschillende middelen die we             

hiervoor hebben ingezet. Omdat het bereiken van ons beoogde publiek hierbij voorop stond gaan              

we eerst kort in op onze doelgroepen.  

 

2.2 Doelgroepen 

 

In 2018 hadden wij verschillende doelgroepen geïdentificeerd: (inter)nationale kunstprofessionals         

(denk aan kunstenaars, curatoren, verzamelaars, kunstcritici etc.), kunstliefhebbers binnen en buiten           

de stad en expats/toeristen in Den Haag.  

 

Publieksonderzoek bleek zeker in de aanloop naar het The Hague Contemporary Weekend in 2018              

een onderdeel te zijn waar we nog te weinig tijd in konden steken. Wel blijkt uit de statistieken dat                   

de website voornamelijk gebruikt wordt door mensen wanneer zij in Den Haag zijn, hierop volgt               

Amsterdam en daarna Rotterdam. Hetzelfde geldt voor Instagram. Het was financieel niet haalbaar             

om bij een bestaand publieksonderzoek-systeem aan te sluiten, voor komend Art Weekend willen             

we onderzoeken wat de beste methode is om meer zicht te krijgen op wie we met onze                 

communicatie en events bereiken.    

 



 

Omdat we ons richten op een internationaal publiek was de voornaamste taal waar wij in               

communiceerden Engels. Op Facebook hanteerden we zowel Engels als Nederlands. Tot nu toe lijkt              

het weinig uit te maken qua interactie en waardering, maar als service naar onze Nederlandse               

volgers vinden we het wel belangrijk. De website en gedrukte agenda zijn vooralsnog alleen in het                

Engels, omdat tweetalig meer ruimte inneemt en ook te veel van ons team zou vragen.  

 

2.3 Drukwerk: verbetering en uitbreiding agenda, eerste postercampagne 

 

In 2018 pasten we het design van de agenda aan om de kosten te drukken, waarbij de oplage is                   

uitgebreid van 5000 stuks naar 7000 stuks per editie. De agenda verscheen dit jaar 5 keer. De                 

periodes waarin de agenda’s verschenen waren: januari-maart, april-mei, juni-augustus,         

september-oktober, november-december.  

 

Sinds eind 2017 wordt de agenda verspreid door Flyerman. Deze organisatie verspreidt 4500 flyers              

over drie steden: Den Haag, Amsterdam en Rotterdam. Ze zijn onderdeel van hun culturele              

verspreiding: dat betekent dat ze zowel bij de bekende kunstinstituten als bij theaters, bioscopen en               

horeca te vinden zijn. Hiermee bereiken we dus niet alleen kunstpubliek, maar ook andere              

cultuurliefhebbers, zowel in Den Haag als in andere plekken in de Randstad, op zo’n 100 locaties per                 

stad. Het The Hague Contemporary Team brengt zelf de agenda’s naar de partner locaties. Omdat               

het is gebleken dat er wel eens agenda’s overblijven zouden wij de toekomst een extra ronde                

verspreiding willen doen via Flyerman. Voorlopig proberen we zelf een extra ronde in Den Haag. Ook                

zijn we dit jaar begonnen met het verspreiden van agenda’s in hotels in Den Haag, waaronder                

bijvoorbeeld het Hilton, Des Indes, Ibis.  

 

In het kader van het The Hague Contemporary Weekend hebben we naast de standaard agenda ook                

een flyer laten drukken met een overzicht van het programma. Deze diende als een inlegvel van de                 

bestaande agenda, een relatief goedkope doch effectieve vorm, die de agenda in zijn waarde liet en                

qua ontwerp mooi aansloot. Deze programmaflyer hebben wij voor financiële redenen niet door             

Edauw en Johannissen kunnen laten drukken maar via Flyerman. Dit was voor de oplettende kijker               

terug te zien in de kleurkwaliteit, daar hopen we komend jaar meer consistentie in te bereiken.

 

Voor het weekend in 2018 hebben wij ook onze eerste postercampagne gelanceerd in Den Haag. De                

postercampagne, ontworpen door onze vormgevers buurmen, was in de periode van 25 juni - 9 juli                

op verschillende plekken in de stad te zien. De 100 A1 posters zijn door Het Kabinet voor                 

Buitenreclame geplaatst. Om aan te tonen dat onze partners bij het The Hague Contemporary              

platform horen hebben wij ze gevraagd om een poster in hun raam op te hangen, zo werden de                  

deelnemende locaties ook aangegeven.  

 

 

2.4 Vergroting van social media output en bereik 

 

Op het moment gebruikt The Hague Contemporary de sociale media Facebook en Instagram. We              

nemen in onze overige communicatie steeds een verwijzing naar onze social media mee. 

  



In 2018 hebben wij het gebruik van Facebook voortgezet en uitgebreid. Zo hebben we de output                

opgeschroeft naar 7 posts per week. Op onze Facebook pagina worden aankomende events,             

openingen en finissages van onze partners gepost, daarnaast delen we informatie over The Hague              

Contemporary zelf, zoals het verschijnen van een nieuwe gedrukte agenda. Op maandagen of             

dinsdagen posten wij een wekelijkse overzicht, zodat men een actueel overzicht heeft wat er die               

specifieke week te doen is.  

 

Rond het The Hague Contemporary Art Weekend hebben we meer dan 100 volgers en likes erbij                

gekregen (8 juni 2018: 1.391 volgers en 1.356 likes; 20 juli 2018: 1.506 volgers en 1.466 likes), in                  

totaal is het aantal volgers om 2018 met 500 gegroeid naar 1660 volgers.  

 

 

We gebruiken sinds voorjaar 2018 ook Instagram, waar we binnen enkele maanden al meer dan               

1000 volgers kregen, momenteel blijft het aantal volgers rond de 1300. Alhoewel het minder              

problematisch is als bij Facebook, hebben we gemerkt dat ook hier de gesponsorde content het               

beter doet. We posten hier 7 keer per week.  

 

Tot slot is er december 2017 een LinkedIn profiel aangemaakt voor The Hague Contemporary. Dit               

social media kanaal zouden we zakelijk gaan inzetten om te netwerken met potentiële sponsors en               

young professionals, maar hier is tot nu toe te weinig mankracht voor geweest. We houden dit in het                  

achterhoofd voor de toekomst, want die mankracht is er ook de komende tijd niet. In elk geval is                  

goed dat geïnteresseerden ons op Linkedin kunnen vinden, maar we gebruiken dit medium voorlopig              

niet actief. 

 

In totaal besteedden we (inclusief voor het The Hague Contemporary Art Weekend) 289,11 euro aan               

advertenties op Facebook en Instagram. Het afgelopen jaar is wel gebleken dat Facebook weinig              

aandacht genereert als posts niet gesponsord worden. Dit betekent dat we hier continue in moeten               

blijven investeren, wat we met hele kleine budgetten dus ook doen.  

 

2.5 Gebruik website ruim verdubbeld 

 

In 2018 is het totaal aantal gebruikers van onze website met 123% gestegen ten opzichte van 2017                 

(van 2.140 naar 4.765) en het totaal aantal paginaweergaven met 160% gestegen van 8.890              



in 2017 naar 23.120 in 2018. Deze stijging is te verklaren door de stijging in het aantal                 

gebruikers in de aanloop naar en tijdens het The Hague Contemporary Weekend (zie XX [ref.               

to graph]).  

 

 

 



 

In de aanloop naar en tijdens de manifestatie waren er in totaal 1.670 website gebruikers               

waarvan 1.576 nieuwe gebruikers (1 juni - 9 juli 2018), dit is een stijging van 392% totale                 

gebruikers ten opzichte van het aantal website gebruikers in de periode van 23 april - 1 juni                 

2018 (totaal: 339). Tijdens het festival (2 - 9 juli) waren er 904 gebruikers, waarvan 807                

nieuwe gebruikers, en 1.236 paginaweergave.  

 

Afgelopen jaar hebben we een slag kunnen maken in de gebruiksvriendelijkheid van de website. Er               

kwam meer structuur in de kalender, zoals een onderscheid tussen tentoonstellingen en events, en              

een eenvoudige selectie van wat er vandaag te bezoeken is. Ook kun je nu gericht op een datum                  

zoeken, zodat je een bezoek vooruit kunt plannen. Wij menen hiermee een voorlopig stabiele basis               

te hebben gecreëerd waar we in 2019 mee verder kunnen.  

 

Na de lancering van onze vernieuwde website is het aantal paginaweergaven gestegen. De eerste              

drie maanden na lancering waren er 5.359 paginaweergaven (2 maart - 1 juni 2018) in vergelijking                

met 4.330 in de drie maanden voorafgaand de lancering (1 december 2017 - 1 maart 2018).  

 

 

Paginaweergaven per pagina na vernieuwing van de website (2 maart - 1 juni 2018): 

Exhibitions: 638; Events: 486; About: 407; Today: 272.  

 

Voor het The Hague Contemporary Weekend 2018 was er een nieuwe pagina toegevoegd met een               

overzicht van het programma en praktische informatie.  

 

2.6 Nieuwsbrief gelanceerd, veel geopend 

 

Om naast de gedrukte agenda ons publiek actuele overzichten te bieden van het kunstprogramma in               

Den Haag heeft The Hague Contemporary sinds het voorjaar van 2018 een digitale nieuwsbrief, die               

elke twee weken een lijst biedt van aankomende tentoonstellingen en events. We hebben nu een               



mailinglijst van 324 inschrijvingen voor de nieuwsbrief. Door actieve werving op onze website en              

social media proberen wij deze mailinglijsten uit te breiden. Het openingspercentage van onze             

nieuwsbrief is relatief hoog: rond de 40%.  

 

2.7 Succesvolle eerste perscampagne 

Vorig jaar is een eerste perslijst opgebouwd met 100 internationale en 140 Nederlandse adressen.              

Afgelopen jaar hebben wij hebben de pers uitsluitend benaderd voor het promoten van het The               

Hague Contemporary Art Weekend 2018. Het eerste persbericht werd 5 weken voor het festival in               

het Engels en Nederlands verstuurd. Hiermee kondigden wij het evenement en de betrokken             

partners en sponsoren aan en gaven we algemene informatie over de programmering en onze              

organisatie. Het tweede persbericht kondigde het volledige programma en de press preview aan.             

Deze werd ongeveer twee weken voor het Weekend in het Nederlands en Engels verstuurd. Ons               

Nederlandse persbericht wordt gemiddeld in 65% van de gevallen geopend en de internationale pers              

opent onze persberichten slechts in 25% van de gevallen.  

Naar aanleiding van het The Hague Contemporary Art Weekend berichtten verschillende media over             

het Weekend of onderdelen ervan. Zo heeft Diplomat Magazine heeft een artikel over de              

manifestatie in hun tijdschrift gepubliceerd, en hield Metropolis M een interview met onze directeur              

Adelheid Smit over The Hague Contemporary, dat op hun website gepubliceerd werd op de eerste               

dag van het festival. Daarnaast besteedde Den Haag Centraal uitgebreid aandacht aan de Kunst Kino               

die in samenwerking met Nest was georganiseerd, en verscheen er in dit dagblad ook een stukje                

over een van de artist talks door Stefanie Afrifa bij Galerie Maurits van de Laar. Het is helaas niet                   

gelukt om gericht internationale pers (zoals schrijvers voor Frieze of Artforum) te ontvangen voor              

een bezoek tijdens de manifestatie. Dit is een ambitie die we in de toekomst wel willen realiseren.  

 

3. The Hague Contemporary Weekend 2018 

De eerste editie van het The Hague Contemporary Weekend 2018 beschouwen we als een geslaagde               

eerste try-out, waar we veel lering uit hebben kunnen trekken. Zonder in dit verslag verder veel in                 

detail te treden (zie hiervoor het uitgebreidere verslag in de bijlage), willen we hier kort enkele                

algemene indrukken en verbeterpunten noemen.  

Programmering 

De onderdelen van de programmering waren we zeer tevreden over, maar sommige onderdelen             

waren niet op gunstige momenten gepland. De opening van de KABK vroeg te veel aandacht en de                 

combinatie met andere openingen was daarom niet in het voordeel van andere partners. Ook de               

artist talks in de vroege middag waren wat te weinig bezocht, die zullen we naar later op de dag                   

verplaatsen. De tours waren en de Kino waren zeer geslaagd en willen we volgend jaar grootser                

aanpakken. 

Vormgeving 

We zijn tevreden met de samenwerking met vormgever buurmen, die een opvallende en herkenbare              

campagne hebben gemaakt. Wel zien we veel mogelijkheden om de campagne beter toe te passen,               



zowel off- als online, in meer aangepaste vormen. Denk bijvoorbeeld aan bewegend beeld voor              

social media, de website en meer toepassingen voor drukwerk.  

Financiën 

De financiële inkomsten voor het festival vielen behoorlijk tegen. Dit maakte dat we onze ambities               

flink hebben moeten terugschroeven. We hebben de uitgaven goed binnen de perken kunnen             

houden en zijn binnen het bescheiden budget gebleven. Met de middelen die er waren, hebben we                

naar ons idee bereikt wat er mogelijk was op het gebied van zichtbaarheid en programmering.               

Uiteraard is de hoop en inzet dat voor de komende editie de mogelijkheden uitgebreider zijn. Wel                

hebben we onze ambities op het gebied van sponsoring iets teruggebracht, omdat gebleken is dat er                

voor zo’n jonge organisatie zoals de onze nog te weinig draagvlak is bij commerciële partijen, die                

meer op zeker willen spelen. 

Planning 

In het algemeen zijn we vorig jaar echt te laat begonnen met zowel fondsen- en sponsorwerving, als                 

met de programmering en communicatiecampagne. Dit kwam omdat Adelheid Smit vanaf oktober            

2017 aantrad, er toen nog geen concrete plannen lagen voor het weekend, en er bovendien ook op                 

het gebied van onze structurele activiteiten nog een hoop gerealiseerd moest worden. Dat maakte              

dat het gehele traject pas begin 2018 werd ingezet. Dit jaar hebben we eind 2018 al de plannen op                   

kunnen zetten voor de editie van 2019, wat eerdere subsidieaanvragen etc. mogelijk maakte.             

Hoewel de capaciteiten van onze organisatie nog steeds beperkt zijn, menen we wel dat we dit jaar                 

daarmee een beter event kunnen neerzetten.  

 

4. The Hague ArtWorks en andere netwerkmomenten 

 

In het voorjaar van 2017 werd samen met We Are Public, The Grey Space in the Middle en PIP Den                    

Haag een Lenteborrel georganiseerd. Tijdens dit informele contactmoment werd het Haagse           

culturele veld uitgenodigd om samen te komen en plannen voor de rest van het jaar te delen en te                   

smeden. De avond werd aangekleed met een driegangendiner, korte performances en beeldende            

kunst. 

In 2018 wilde The Hague Contemporary deze Lenteborrel opnieuw organiseren, maar dit keer             

zelfstandig en met een nieuwe naam, namelijk The Hague ArtWorks. Dit was om een aantal redenen,                

maar vooral om dit event (naast het Art Weekend) een behapbare inspanning voor het team te                

houden en omdat we gerichter publiek hiervoor wilden trekken. Het streven is om van dit event een                 

jaarlijks terugkerend netwerk-evenement te maken waarbij de Haagse kunstwereld gezamenlijk          

vooruit kijkt naar het komende jaar een de aanstormende The Hague Contemporary Art Weekend.              

Met The Hague ArtWorks nam The Hague Contemporary een verbindende positie in tegenover onze              

verschillende (potentiële) partners. Wanneer het Haagse kunstveld meer collectief opereert, kunnen           

wij als The Hague Contemporary het veld efficiënter en effectiever presenteren naar het grote              

publiek dat daar nog buiten staat. Naast de connectie van het platform met het culturele veld willen                 

wij The Hague ArtWorks gebruiken om de relaties met verschillende sponsors van The Hague              

Contemporary te versterken en hen een eerste indruk te geven van het aankomende festival. 



 

De eerste editie van The Hague ArtWorks vond plaats bij galerie Hoorn & Reniers | International                

Contemporary Art - de partner die als laatste was toegetreden - aan de Toussaintkade. De ruime en                 

lichte galerie was een mooie locatie voor het event, het bood meteen gelegenheid aan onze relaties                

om deze kersverse partner te ontmoeten. Het programma bestond uit een korte presentatie door              

Adelheid Smit over de plannen voor het naderende The Hague Contemporary Weekend 2018, er              

konden enquêtes worden ingevuld over de ervaringen met The Hague Contemporary tot nu toe en               

het event besloot met een dj en hapjes en drankjes. De opzet was dus eenvoudig maar de reacties                  

waren positief en veel mensen bleven tot laat plakken om met elkaar en het team te praten. We zijn                   

voorlopig tevreden met het format voor dit event en zullen dit komend jaar (met een uitgebreidere                

gastenlijst) herhalen.  

 

Verder organiseerden we na het Art Weekend voor onze partners een evaluatiesessie. Eerder             

hadden we partners opgeroepen hun feedback digitaal in te sturen. De sessie zelf gaven we een                

constructieve vorm door deze ook te verbinden aan brainstormsessies. De bijeenkomst vond in de              

ochtend plaats bij de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten. Uit de evaluatie bleek veel              

enthousiasme over de eerste editie en over de professionaliteit van onze organisatie. De vele mooie               

ideeën die voortkwamen uit de brainstorms hebben we voor zover mogelijk geprobeerd mee te              

nemen in onze plannen voor het komende Art Weekend. 

 

5. Organisatie en bestuur/raad van toezicht 

 

5.1 Uitbreiding team 
 

Zoals in de inleiding genoemd, is het team van The Hague Contemporary uitgebreid in 2018. Naast                

de directeur bestaat het team nu ook uit een communicatiemedewerker en één of twee stagiaires.               

Aan het begin van het jaar moesten de directeur en de communicatiemedewerker nog uit eenzelfde               

budget betaald worden voor in totaal 1,5 dag werk, hun beide uren werden in de maand                

voorafgaand aan de manifestatie uitgebreid. Daarna is ervoor gekozen (dankzij de werving van enige              

nieuwe partners in de tweede helft van het jaar, die dit financieel mogelijk maakten), om de                

communicatiemedewerker 1 dag en de directeur 1,5 dag te laten werken. Beiden werken op              

freelance basis voor een minimaal uurtarief. Voor de functie van de directeur is met het bestuur                

besproken dat een groeicurve gerealiseerd zal worden voor de fee voor deze functie.  

 

5.2 Nieuwe Raad van Toezicht geworven 
 

De initiatiefnemers van The Hague Contemporary vonden het passend om met nieuwe            

bestuursleden de volgende fase van The Hague Contemporary in te gaan. Daarbij is gezocht naar               

kandidaten die het bestuur divers en representatief maken voor de samenstelling van de             

kunstwereld in Den Haag. In 2018 hebben we vijf nieuwe bestuursleden kunnen werven, namelijk              

Yair Callender, Charlotte Huygens, Ramon van Eijck, Laurens Kasteleijn en Stef Katwijk. De oude              

bestuursleden/initiatiefnemers dienen als klankbordgroep om de toetreding van nieuwe partners in           

de stad te beoordelen. Het bestuur is meer op afstand komen te staan en vergaderde in 2018 vier                  

keer. Het team van The Hague Contemporary is daarmee zelfstandiger gaan opereren. 



 

Bij de derde vergadering van 2018 bleek er de wens te zijn om de statuten aan te passen. De                   

voornaamste redenen hiervoor waren de mogelijkheid te creëren om een ANBI status aan te vragen,               

meer operatiemogelijkheden voor de directeur (die niet bij de KvK staat ingeschreven en daardoor              

bijv. niet gemachtigd is documenten van de bank op te vragen) en de verwarring die nu ontstaat                 

tussen de naam van de stichting (Stichting Grid) en de naam The Hague Contemporary die we naar                 

buiten toe hanteren. Daarbij is ook besloten dat de vorm van werken die de organisatie had                

ontwikkeld, zich meer leende voor een Raad van Toezicht dan voor een bestuursmodel. Dit is dus                

ook meegenomen in het laten opstellen van nieuwe statuten (met dank aan Charlotte Huygens en               

Sjoerd Eisma). De nieuwe Raad van Toezicht wordt begin 2019 bekrachtigd, met Yair Callender als               

voorzitter en Roman van Eijck als portefeuillehouder financiën. Wij danken afscheidend           

bestuursleden Eelco van der Lingen, Johan Gustavsson en Jaring Dürst Britt en adviseur Arno van               

Roosmalen zeer voor hun inspanningen en gedeelde kennis en kunde.  

 

 

6. Verwezenlijking financiën 

 

6.1. Drie nieuwe partners erbij 
 

Onze culturele partners vormen de financiële basis voor het continue opereren van The Hague              

Contemporary. In 2017 wist The Hague Contemporary uit te breiden van 11 partners naar 17               

partners, die allemaal hun samenwerking met ons in 2018 voortzetten. Voor 2018 wisten wij dit               

verder uit te breiden met nog drie nieuwe partners (helaas nam Billytown halverwege het jaar               

afscheid om financiële redenen). Om de continuïteit van onze partnerschappen te garanderen en             

heldere afspraken te maken hebben wij voor 2018 een overeenkomst opgesteld waarin alle diensten              

en onderlinge samenwerking zijn vastgelegd, deze is uitgestuurd naar alle partners. Eind 2018 waren              

de volgende partners aangesloten bij The Hague Contemporary: 

 

Gemeentemuseum Den Haag, GEM, Fotomuseum Den Haag, Museum Beelden aan Zee, Koninklijke            

Academie van Beeldende Kunsten Den Haag, Galerie Dürst Britt & Mayhew, Galerie Helder, Galerie              

Maurits van de Laar, Galerie Ramakers, Heden, Hoorn & Reniers | International Contemporary Art,              

Livingstone Gallery, twelve twelve, 1646, NEST, Page Not Found, Parts Project, Stroom Den Haag en               

West Den Haag. 

 

Naast de structurele partners hebben in 2018 de volgende organisaties incidenteel deelgenomen:            

Nouvelle Images, Art The Hague, Hoogtij (HOLAA! Festival) en  Tlön Projects (twee periodes).  

 

Met het bestuur is het volgende beleid vastgesteld wat betreft fees voor partners (alles excl. 21%                

BTW) vanaf 2019: 

- Musea/grotere kunstinstellingen: 2000,- per jaar 

- Overige structurele partners: 1000,- per jaar 

- Incidentele deelname normale agenda-periode: 250,- 

- Incidentele deelname aan de periode van het The Hague Contemporary Art Weekend: 500,-  

 



 

6.2. Verschillende projectsubsidies voor het The Hague Contemporary Weekend 2018 

The Hague Contemporary ontving in 2018 geen subsidie voor de structurele organisatie, behalve             

subsidie die over was van 2017 vanuit de Regeling Stimulering Cultureel Ondernemerschap. Op             

incidentele basis ontving het subsidie voor het The Hague Contemporary Weekend 2018 van het              

Stimuleringsfonds van de Rabobank, van Stichting Niemeyer en van het Prins Bernhard Cultuurfonds             

Zuid-Holland. Wij zijn zeer dankbaar voor deze bijdragen, die noodzakelijk waren voor de realisatie              

van de eerste editie van dit evenement. Wij zien wel met lede ogen dat het door de aard van onze                    

organisatie (niet een kunstruimte, vertegenwoordigt veel partijen die al subsidie ontvangen) het            

moeilijk is gebleken subsidie te realiseren.  

 

6.3 Sponsoren 

In 2018 wisten wij helaas geen sponsoring te realiseren in financiële zin. Wel wisten wij in natura                 

sponsoring aan te trekken, bijvoorbeeld door gratis fietsen voor onze fietstour tijdens het Weekend              

die werden aangeboden door Gare du Nord Fietsen.  

 

De jonge aard van onze organisatie maakte het voor sponsoren moeilijk de impact en mogelijkheden               

van onze organisatie in te schatten. Het rendement van sponsoren is nog niet tastbaar genoeg, wat                

hopelijk door de uitgebreide beeldverslaglegging in video en foto’s van het The Hague Contemporary              

Art Weekend voor volgend jaar verbeterd kan worden.  



The Hague Contemporary 
 Weekend 2018 verslag

Het korte videoverslag van het Weekend vindt u hier.

Van 6 tot en met 8 juli 2018 heeft de eerste editie van het
The Hague Contemporary Weekend plaatsgevonden. Met
een uitgebreid programma dat strekte van ‘s morgens
vroeg tot in de late avonduren met onder andere walking
tours, artist talks en een openlucht KINO, was deze eerste
editie een geslaagd evenement. De focus van ons
programma lag bij de evenementen en tentoonstellingen
van de partners, die elk met een gerichte programmering
bijgedragen hebben aan het succes van het The Hague
Contemporary Weekend. Daarnaast heeft The Hague
Contemporary zelf diverse programma- en
educatieonderdelen ontwikkeld, al dan niet in
samenwerking met andere organisaties. De volgende
twintig organisaties zijn partner van The Hague
Contemporary en hebben deelgenomen aan het The
Hague Contemporary Weekend 2018:

Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten Den Haag, Gemeentemuseum Den Haag, 

GEM, Fotomuseum Den Haag, Museum Beelden aan Zee, 1646, Billytown, NEST, Parts 

Project, Stroom Den Haag, West Den Haag, Dürst Britt & Mayhew, Galerie Maurits van de 

Laar, Galerie Ramakers, Heden, Hoorn & Reniers | International Contemporary Art, 

Livingstone Gallery, twelve twelve gallery, Page not Found en Nouvelles Images.

Een verslag het programma en resultaten van het The Hague Contemporary Weekend vindt 
u hieronder. De financiële verslaglegging vindt u in het document Afrekening en toelichting.

Lancering 
De start van het Weekend begon met de Award Ceremony van het Graduation Festival van 

de Koninklijke Academie van 
Beeldende Kunsten Den Haag 
(KABK). Directeur Marieke 
Schoenmakers opende officieel het 
The Hague Contemporary Weekend 
en kondigde de Award uitreiking aan.
Minister Ingrid van Engelshoven 
reikte de Awards voor beste Bachelor
en Master student van de Koninklijke 
Academie van Beeldende Kunsten 
Den Haag uit. Gedurende het hele 
weekend was The Hague 
Contemporary goed zichtbaar in de 
academie met een opvallende 
infostand in de entreehal en posters 
door het hele gebouw.
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Late Night Art

Op vrijdagavond openden twelve twelve gallery, 
Galerie Ramakers, Dürst Britt & Mayhew en het 
GEM Den Haag nieuwe tentoonstellingen om het 
The Hague Contemporary Weekend in te luiden. In 
goed overleg was een programma vastgesteld 
waarbij elk uur een andere locatie zijn opening 
startte, wat het goed mogelijk maakte diverse 
locaties achter elkaar te bezoeken. In totaal waren 
15 musea en galeries die avond gratis toegankelijk 
tot 23 uur. 

Naast de avondopenstelling was er ook een
avondprogramma georganiseerd in samenwerking met PIP
Den Haag. Op zowel vrijdag- als zaterdagavond was er in
samenwerking met PIP Den Haag een kunst- en clubavond
waar performances en installaties van jonge kunstenaars
van de Koninklijke Academie werden gepresenteerd. De
meeste bezoekers hadden voorkeur voor de speciale
openingen en het avondprogramma bij PIP boven het
bezoeken van de partners die geen speciale gelegenheid
hadden georganiseerd. Op de vrijdagavond bleek dat de
opening van de Koninklijke Academie een groot
zwaartepunt bood in de stad, wat de andere partners
gevoeld hebben in hun bezoekersaantallen. Voor volgend
jaar zouden we daarom de voorkeur geven aan een aparte
avond voor de galeries en musea en de opening van de
KABK. Ondanks dit wisten bijna 600 bezoekers hun weg te
vinden naar de diverse partners en bezochten zo’n 1000
mensen de opening van de KABK.

Tours
Gedurende het weekend organiseerden we
verschillende tours, veelal voor specifieke 
doelgroepen en/of met externe 
samenwerkingspartners. Op zaterdag 
begon de dag met een oprn walking tour 
van 1,5 uur, waarbij de bezoekers 
verschillende partners bezochten. Iedereen
was zeer te spreken over de tour en was 
enthousiast over de locaties, die ze veelal 
voor het eerst bezochten. Ze vonden de 
tour informatief en vermakelijk. Een 
enkeling was zelfs zo enthousiast dat ze op
zondag nogmaals een tour bijwoonden. De 

meerderheid van de deelnemers van de walking tour kwamen uit de regio Den Haag, 
sommigen met een internationale achtergrond. 

2



Zondagochtend vonden twee tours plaats. De
walking tour hadden we speciaal voor
expats/internationals georganiseerd,  in
samenwerking met het International Community
Platform. Daarnaast boden we een fietstour  aan in
samenwerking met We Are Public, samengesteld
door hun redacteur David Veneman. Zeker de
fietstour was erg populair en zat met 20
deelnemers helemaal vol. Tijdens hun bezoek
werden de tentoonstellingen geïntroduceerd en
hadden de bezoekers tijd om vragen te stellen
en/of zelf rond te kijken. 

The Hague Contemporary Talks

Gedurende de zaterdag- en zondagmiddag 
vond er een reeks van artist-talks plaats 
getiteld The Hague Contemporary Talks. Elk 
gesprek duurde 45 minuten en vond op een 
andere partnerlocatie plaats. De artist-talks 
waren bedoeld als intieme gesprekken die op 
toegankelijke wijze verdieping boden bij de 
desbetreffende tentoonstellingen. Hiervoor 
had The Hague Contemporary twee 
moderatoren uitgenodigd die zowel over 
vakinhoudelijke kennis als een benaderbare 
persoonlijkheid en presentie beschikten. 

Op zaterdag was curator en
cultuurwetenschapper Stephanie Afrifa (o.a.
bekend van gastdeelnames aan De Wereld
Draait Door) de moderator van het programma.
Zij bezocht Galerie Maurits van de Laar, Hoorn
& Reiniers, Parts Project en Billytown en sprak
onder andere met kunstenaars Kim Hospers,
Inge Aanstoot en Dave de Leeuw, Twan
Janssen en curator Francis Boeske, Marius Lut
en Afra Eisma.

Op zondag werden de gesprekken geleid door 
Adriana Gonzalez Hulshof, curator en voormalig 
directeur van Amsterdam Art | Weekend, waarbij 
de locaties Nouvelles Images, Stroom en 
Museum Beelden aan Zee en werden bezocht. 
Daarbij ging zij o.a in gesprek met diverse alumni 
van de KABK en conservator Dick van 
Broekhuizen van Museum Beelden aan Zee.
 
Het aantal deelnemers van de gesprekken 
varieerde, van zo’n 7 tot 20 aanwezigen. Hoewel 

de opzet van de gesprekken ook intiem was hopen we volgend jaar met meer bekendheid 
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van het weekend ook meer bezoekers hiervoor te trekken. We zien de opzet van The Hague 
Contemporary Talks wel echt als een succesvolle formule: veel bezoekers verplaatsten mee 
van één locatie naar de volgende om meerdere talks te ervaren, er kwamen veel vragen uit 
het publiek en het publiek bestond uit zowel kunstprofessionals als niet-gespecialiseerde 
liefhebbers die voor het eerst een kijkje kwamen nemen bij de desbetreffende locatie.

KINO

Op zaterdagavond vond de eerste 
editie van de Kunst KINO plaats, een
samenwerking met NEST en Zaal 3. 
Tijdens de openlucht bioscoop werd 
het werk getoond van zo’n dertig 
verschillende kunstenaars, zowel 
jong talent van de KABK als 
gevestigde makers. De werken 
waren ingezonden door alle partners 
van The Hague Contemporary, wat 
dit programmaonderdeel een 
prachtig voorbeeld maakte van 
onderlinge samenwerking binnen het
kunstenveld in Den Haag en de 
kracht van The Hague Contemporary

als verbindend platform. Het programma werd gepresenteerd door moderator Yasmijn 
Jarram, de nieuwe conservator hedendaagse kunst bij het GEM Den Haag. Zij wisselde met 
programma af met Q&A’s met diverse kunstenaars en The Hague Contemporary’s directeur 
Adelheid Smit. 150 bezoekers vonden hun weg naar de KINO, die met zijn ontspannen sfeer 
een divers publiek trok. De laagdrempelige opzet van de buitenlucht bioscoop biedt veel 
potentie om nieuw publiek in aanraking te brengen met het medium videokunst, we willen de 
samenwerking met Nest dan ook graag voortzetten in de toekomst.

Doelgroepen en bezoekersaantallen
Voor de eerste versie van het The Hague Contemporary
Weekend hebben we ons geconcentreerd op een aantal
doelgroepen, namelijk (inter)nationale kunstprofessionals,
internationals/expats in Den Haag en kunstliefhebbers uit
Den Haag en daarbuiten. Uit verzamelde gegevens van de
diverse partners bleek dat het ons zeker gelukt is om
mensen uit deze doelgroepen te bereiken. Wat vooral veel
galeries opviel was dat er relatief veel bezoekers van
buiten Den Haag kwamen, zowel professionals als
kunstgeïnteresseerden die de instellingen of galeries voor
het eerst bezochten. 

De verschillende tours bleken een geslaagde vorm om
expats en lokale kunstliefhebbers bij nieuwe plekken te
introduceren. In totaal hadden wij 38 deelnemers aan de
tours, de groepen waren daarmee vol genoeg voor een
goede sfeer, maar boden genoeg flexibiliteit om de stad
door te trekken en vragen te stellen. Voor volgend jaar
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zouden we nog meer tours willen ontwikkelen en ook jeugd en families actiever willen 
aanspreken. Bij de reeks The Hague Contemporary Talks waren in totaal 77 deelnemers, 
niet geheel naar onze verwachtingen maar alsnog hoopgevend voor de toekomst. 

Over het gehele weekend bezochten 6400 bezoekers onze twintig partners, waarvan er 
meer dan 700 aanwezig waren bij speciaal voor het weekend georganiseerde events als 
openingen, artist talks, tour en het KINO programma. Het feit dat er veel nieuwe 
(internationale) bezoekers van binnen en buiten Den Haag aanwezig waren betekent dat het 
The Hague Contemporary Weekend haar doel heeft bereikt: het bekendmaken van Den 
Haag als kunststad aan een breder publiek.

Sponsoring in natura en samenwerkingen
Naast de nauwe samenwerking en steun van fondsen heeft
The Hague Contemporary sponsoring in natura ontvangen
van diverse lokale partijen. Zo bood Du Nord Rijwielen, met
een korting bezoekers duurzaam en gemakkelijk vervoer
aan naar alle locaties. Ook voorzagen zij ons van gratis
fietsen voor de fietstour van zondag. Verder was er een
overeenkomst gesloten met Hotel New Babylon, dat een
speciaal arrangement aanbood voor bezoekers voor het
The Hague Contemporary Weekend. Naast de partners
waren er ook meerdere samenwerkingen met andere
organisaties op het gebied van programmering en educatie,
zoals We Are Public, International Community Platform en
PIP Den Haag. Wat betreft de samenwerking met onze
partners heeft de Koninklijke Academie uiteraard een
cruciale rol gespeeld wat betreft programmering,
deelnemende kunstenaars en faciliteiten als de infostand.
Daarnaast hebben diverse bezoekers gebruik gemaakt van de korting die bij het tonen van 
de The Hague Contemporary agenda  bij Museum Beelden aan Zee en het GEM werd 
aangeboden.
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Communicatie on- en offline
Gedurende en voorafgaand aan het The Hague 
Contemporary Weekend zijn er meerdere media ingezet ter 
promotie van het evenement. Allereerst drukken wij  vijf keer 
per jaar een agenda met een actueel overzicht van 
tentoonstellingen- en evenementenprogramma in Den Haag 
van alle partners. Voor het The Hague Contemporary 
Weekend hebben wij nog eens 2000 extra van deze 
agenda’s verspreid. Daarbij hebben we een passende folder 
speciaal voor het weekend ontwikkeld, waarin het gehele 
programma van het Weekend werd uitgelicht. In aanloop 
naar het The Hague Contemporary Weekend zijn er 9000 

programma’s en agenda’s verspreid over de steden Amsterdam, Rotterdam en natuurlijk 
Den Haag. Naast de programma’s zijn er ook ruim 300 posters, zowel A1 als A2 formaat 
verspreid over Den Haag op binnen- en buitenlocaties, wat een grote herkenbaarheid in de 
stad genereerde. Ook was er tijdens het gehele weekend een informatiepunt in de entreehal 
van de centraal gelegen Koninklijke Academie waar mensen terecht konden met vragen over
de activiteiten die plaatsvonden gedurende het Weekend. 

Online hebben wij gebruik gemaakt van verschillende en deels nieuwe 
communicatiemiddelen. Sinds enkele maanden versturen wij elke twee weken een digitale 
nieuwsbrief met een actueel overzicht van het kunstprogramma in Den Haag. Hierin is 
uitgebreid aandacht besteed aan het programma van het Weekend. Daarnaast hebben we 
een aparte digitale uitnodiging aan onze mailinglist verstuurd. Onze partners hebben we 
opgeroepen het ook met hun publiek te delen, wat resulteerde in vermeldingen in de 
nieuwsbrieven van onze deelnemende instellingen en galeries. Ook hebben wij twee 
persberichten verstuurd aan (inter)nationale pers, waarover meer onder Pers en 
vermeldingen. De website is voorzien van een nieuwe, aparte pagina met het programma 
van alle activiteiten die tijdens het Weekend plaatsvonden. Dit duidelijke overzicht bood de 
mogelijkheid om door te klikken naar uitgebreidere omschrijvingen van de verschillende 
events. 

Social Media
Wat betreft social media zijn Facebook en Instagram de meest gebruikte en relevante online 
vorm van communicatie geweest. Facebook is vooral gebruikt om de evenementen te 
promoten, ons publiek mee te nemen in de voorbereidingen naar het evenement en bijv. 
oproepen te doen voor vrijwilligers. Elke opening van een tentoonstelling en Artist Talk had 
een eigen Facebook evenement, die gedeeld werden door zowel The Hague Contemporary 
als door alle partners zelf. Uiteindelijk bevatte onze Facebook agenda twintig Facebook 
events verspreid over het weekend. In totaal heeft The Hague Contemporary heeft 1466 
Facebook volgers en samen met haar partners een bereik van 138.016 Facebook volgers.
Naast Facebook was er een zeer hoge activiteit op Instagram, waarbij elke week vijf tot 
zeven posts geplaatst worden met betrekking tot actuele tentoonstellingen en openingen. 
Gedurende het The Hague Contemporary Weekend was er een live update van alle 
activiteiten en deelden we verschillende goedbekeken ‘stories’. Tijdens het Weekend telde 
de Instagram pagina 1000+ volgers, met alle volgers van alle partners tezamen was ons 
bereik 47.337 Instagram-gebruikers.
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Vermelding fondsen 
The Hague Contemporary is zeer dankbaar voor de financiële steun van het Prins Bernhard 
Cultuurfonds Zuid-Holland, Stichting Niemeijer Fonds, het Rabobank Stimuleringsfonds en 
natuurlijk de structurele bijdrage van het Stimuleringsfonds voor Cultureel Ondernemerschap
van de stad Den Haag. In de nieuwsbrieven naar aanloop van het The Hague Contemporary 
Weekend zijn de sponsoren en fondsen met logo vermeld, dit geldt ook voor de digitale 
uitnodiging naar ons volledige adressenbestand. Ook op de website is hier melding van 
gemaakt en op social media hebben wij onze dankbaarheid met onze volgers gedeeld.

Pers en vermeldingen
Naast de continue vermeldingen die al onze 
partners wisten te generen in hun eigen 
communicatie, is The Hague Contemporary 
Weekend ook door verscheidene media 
vermeld. Zo hadden DenHaag.com, We Are 
Public en Evensi een online vermelding van 
het gehele The Hague Contemporary 
Weekend. Ook verscheen er een artikel in 
Den Haag Centraal  getiteld “Kino: avond 
videokunst in de buitenland” dat naast de 
KINO ook aandacht besteedde aan het 
weekend, en werd in het Algemeen Dagblad 
“Praten over kunst met Kim Hospers” 
gepubliceerd over het artist talk programma. 
Trendbeheer publiceerde een uitgebreid 
fotoverslag van bezoeken aan acht 
verschillende partnerinstellingen en galeries 
tijdens het The Hague Contemporary 

Weekend. Als laatste waren we zeer verheugd met het verdiepende interview met onze 
directeur Adelheid Smit door Metropolis M, waarin zowel het programma als de ambities van 
het The Hague Contemporary Weekend goed naar voren kwamen. 

Fotografie door Naomi Moonlion
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Afrekening The Hague Contemporary Weekend 2018 6-8 juli 2018

Kosten (incl. BTW) Baten (incl. BTW indien van toepassing)

Programma en educatie Eigen bijdrage

moderatoren artist talks (Stephanie Afrifa, Adriana Gonzalez Hulfshof) 1.216,78€         Eigen vermogen uit subsidie Gemeente Den Haag € 1.000,00
Curator programma THC Weekend (Adelheid Smit, incl. reiskosten) 1.545,29€         Eigen vermogen uit door structurele partners € 1.575,00
Productie programma HC Weekend (Jasmijn Obispo, incl. reiskosten) 1.419,81€         
Technische organisatie Pip kunst programma (Jeannette Slüter) 544,50€            Inkomsten op projectbasis

Educatie: diverse tours door de stad (Lana Liem) 300,00€            Deelname incidentele partners 605,00€        
Productie KINO programma (Elsemarijn Bruys) 605,00€            Nest (communicatie & PR KINO) € 1.210,00
Technische organisatie KINO programma (Nest) 605,00€            
lunch moderator Stephanie Afrifa 13,75€              Fondsen op projectbasis

Parkeerkosten auto voor vervoer moderatoren 92,30€              Rabobank Stimuleringsfonds € 2.000,00
Subtotaal 6.342,43€         Prins Bernhard Cultuurfonds Zuid-Holland € 3.500,00

Communicatie Stichting Niemeijer € 2.500,00
Fotografie THC Weekend (Naomi Moonlion) 363,00€            
Filmreportage THC Weekend (Medina Resic) 363,00€            
Drukwerk programmafolder en posters (Flyerman) 1.409,53€         
drukwerk KINO (popcornbakken en stickers) 318,17€            
Vormgeving (incl. KINO) 1.452,00€         
Extra ronde verspreiding (Flyerman) 217,80€            
postercampagne Kabinet 907,50€            
drukken extra agenda's (2000 stuks) 278,30€            
Advertenties 550,00€            
T-shirts vrijwilligers en team 76,00€              
Overig

eten team 96,60€              
snacks voor vrijwilligers 11,68€              

Subtotaal 6.043,58€         

Kosten totaal 12.386,01€   Baten totaal € 12.390,00



Naam: Stichting The Hague Contemporary
BS-nummer: 8517.61.665

Balans per 31 december

ACTIVA

Vaste activa
Materiele vaste activa -€                         
Totaal vaste activa -€                         

Vlottende activa
Debiteuren 1.512,50€                
Vooruitbetaalde kosten 20,52€                     
Omzetbelasting 537,00€                   
Bank 99,71€                     
Totaal vlottende activa 2.169,73€                

SOM DER ACTIVA 2.169,73€                

PASSIVA

Eigen vermogen
Kapitaal 1.180,54€                
Totaal eigen vermogen 1.180,54€                

Kortlopende schulden
Crediteuren 613,64€                   
Omzetbelasting -€                         
Totaal kortlopende schulden 613,64€                   

Overlopende passiva
Nog te betalen bankkosten 50,55€                     
Nog te betalen werk door derden -€                         
Nog te betalen administratiekosten 325,00€                   
Totaal overlopende passiva 375,55€                   

SOM DER PASSIVA 2.169,73€                

2018



Naam: Stichting The Hague Contemporary
BS-nummer: 8517.61.665

Resultatenrekening over:

Baten
Omzet 22.448,37€              
Overige inkomsten 8.000,00€                

30.448,37€              

Inkoopkosten
Inkoopkosten 30.388,21€              

30.388,21€              

Brutomarge 60,16€                     

Lasten
Kantoorkosten 11,15€                      
Verkoopkosten 5.335,93€                
Reis- en verblijfskosten 232,29€                   
Algemene kosten 817,95€                   

6.397,32€                

Bedrijfsresultaat 6.337,16-€                

2018



Naam: Stichting The Hague Contemporary
BS-nummer: 8517.61.665

Toelichting resultatenrekening over:

Baten

Omzet
Netto-omzet 22.448,37€              
Totale omzet 22.448,37€              

Overige inkomsten
Subsidies 8.000,00€                
Totale overige inkomsten 8.000,00€                

Totale baten 30.448,37€              

Inkoopkosten
Materialen en drukwerk 7.429,27€                
Werk door derden - communicatie 6.425,21€                
Werk door derden - DJ 250,00€                   
Werk door derden - fotografie 300,00€                   
Werk door derden - moderator 1.006,60€                
Werk door derden - organisatie 7.252,13€                
Werk door derden - overig 20,00€                     
Werk door derden - productie 500,00€                   
Werk door derden - technische organisatie 950,00€                   
Werk door derden - video 300,00€                   
Werk door derden - vormgeving 5.955,00€                
Totaal inkoopkosten 30.388,21€              

Brutomarge 60,16€                     

Lasten

Kantoorkosten
Kantoorbenodigdheden 2,75€                       
Verzendkosten 8,40€                       
Totaal kantoorkosten 11,15€                      

Verkoopkosten
Promotie 3.725,00€                
Website 1.564,19€                
Relatiegeschenken 46,74€                     
Totaal verkoopkosten 5.335,93€                

Reis- en verblijfskosten
Openbaar vervoer 95,97€                     
Lunch- en dinerkosten 111,05€                    
Overige reiskosten 25,27€                     
Totaal reis- en verblijfskosten 232,29€                   

Algemene kosten
Administratiekosten 394,00€                   
Bankkosten 232,72€                   
Rente belastingdienst 46,00€                     
Overige algemene kosten 145,23€                   
Totaal algemene kosten 817,95€                   

Totale kosten 6.397,32€                

Bedrijfsresultaat 6.337,16-€                

2018
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