
Geacht Raadslid, 
 
TAC is een broedplaats voor vernieuwing en experiment, waar de toekomst 
wordt vormgeven. In het pand aan de Vonderweg in Eindhoven huisvesten wij 
200 kunstenaars en ontwerpers. 
Het pand is verouderd, en de wijk wordt ontwikkeld voor onze groeiende stad. 
 
Tijd voor een plan! Een integraal plan voor het gebied waarbij we het pand in 
eigendom verkrijgen en duurzaam vernieuwbouwen. Daarmee haken wij aan op 
de ontwikkelingen in de stad. We bouwen een publieke ontmoetingsplek voor 
makers, bewoners en bezoekers. Hiermee verankeren wij de ontwikkeling van 
kunst in onze stad: duurzaam, structureel en onafhankelijk. Een plek die leeft en 
beweegt, precies waar deze tijd om vraagt en klaar voor de toekomst. 
 
Graag informeren wij u verder over onze plannen. Wij nodigen u uit op 
donderdag 6 juni om 20.00 uur in TAC voor een presentatie van onze plannen. 
Uiteraard is er ook gelegenheid voor vragen, en om TAC en onze makers beter 
te leren kennen.  
 
Om alvast bekend te raken met onze plannen verwijs ik u graag naar het 
bijgesloten plan TAC vernieuwbouwt. 
 
U kunt u voor de bijeenkomst op 6 juni per email aanmelden via astrid@tac.nu. 
Mocht u zelf verhinderd zijn, dan wil ik u verzoeken deze uitnodiging te delen 
met een van uw collega's.   
 
Hartelijke groet, 
Best regards, 
 
Astrid Cats 
Directeur 
  
Temporary Art Centre 
Vonderweg 1 
5611 BK  Eindhoven 
  
M /// +31 6 3828 6816 
E /// astrid@tac.nu 
W /// www.tac.nu  
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Het DNA van Eindhoven spreekt tot de 

verbeelding. Kunst en technologie, design en 

maatschappij, innovatie en dialoog. Door samen 

te werken en kennis en creativiteit te verbinden 

lopen we voorop.

TAC is een broedplaats en ontmoetingsplek voor 

experiment, vernieuwing en verbeelding. In TAC 

werken structureel 200 startende internationaal 

georiënteerde kunstenaars en ontwerpers met 

lef en talent om het leven vorm te geven. Zij 

doen dat niet alleen, maar in verbinding met het 

bedrijfsleven, publiek, wetenschap en met elkaar. 

Daarin speelt TAC een initiërende, verbindende 

en faciliterende rol.

Daarom hoort TAC in de stad Eindhoven, en 

daarom beweegt publiek zich graag in en rond 

ons huis. We produceren en programmeren in 

publieke ruimte: zichtbaar, voelbaar, levendig 

en in beweging, open en openbaar. Zo geeft TAC 

vorm aan de stad van de toekomst.

Wat is TAC: 

Beeldende kunst, design, vormgeving, 

architectuur, fotografie en film, performance, 

muziek, literatuur en debat, media en technologie.

• 75 ateliers en studio’s

 (mkb, creatieve sector) met 200 talenten

• 40 exposities met 100 talenten

• 80 evenementen

• 55.000 bezoekers 

TAC in Eindhoven///
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Een broedplaats is een ecosysteem: 

verschillende processen, middelen en netwerken 

beïnvloeden de ontwikkeling van de creatieve 

makers die zich in en rond de broedplaats 

bewegen. Het contact tussen de talenten - met 

verschillende leeftijden, achtergronden en 

disciplines - stimuleert kruisbestuiving, leidt tot 

wederzijdse hulp en inspiratie, en vergroot hun 

netwerk, ondernemerschap en zelfredzaamheid. 

TDK-talent 

TAC richt zich op startende professionele 

kunstenaars: beeldende makers met zichtbaar 

talent. Juist díe jonge starters (Techniek, Design 

en Kennis) die we zo graag willen behouden 

voor Eindhoven. Deze vaak jonge professionals 

bieden we een betaalbaar atelier, een podium, of 

tijdelijke residentie. Op organische wijze vinden 

zij een plek in ons netwerk, in contact met andere 

instellingen en makers in Eindhoven, Brabant en 

(inter)nationaal. 

TAC is voor hen een springplank, en een tijdelijke 

plek: TAC-kunstenaars stromen door naar studio’s 

elders in de stad of verder weg, soms ook naar 

steden als Milaan, Hongkong, New York. Daar zijn 

we trots op. En belangrijker nog: zo kunnen we 

voortdurend een nieuwe generatie verwelkomen.

Juist die tijdelijkheid - de constante vernieuwing 

van kunst, ontwerp, technologie en kennis, en de 

ontwikkeling van een steeds nieuwe generatie - 

maakt TAC tot een structurele, onmisbare schakel 

in het culturele ecosysteem van Eindhoven: 

• 20 uitvliegers en 20 nieuwe talenten per jaar

• atelier v.a. € 60 per m2 per jaar

 (atelier à 20m2 à € 150 per maand, all in)

• studio v.a. € 90 per m2 per jaar

 (studio à 20m2 à € 200 per maand, all in)

• 6 kortdurende werkperiodes

 (artist-in-residence)

• gemiddelde verblijfsduur in TAC: 4 jaar

TAC: broedplaats

voor vernieuwing///
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Yi Fei Chen

Met haar technische machines legt  Yi  Fei  Chen

(TW) cultuurverschillen op een gevoelige manier 

bloot. 

Atelier 115-117 met Sojung Lim en Ishtar Hsu (TW)

Erik Vlemmix

Robots nemen steeds meer taken van ons over. 

Erik Vlemmix (NL) onderzoekt hoe we hen leren 

ethisch te denken en handelen.

 

Atelier 118

Vincent Thornhill

Vincent Thornhill (NZ) verkent hoe digitalisering 

onze media, perceptie en identiteit vervormt. 

Atelier 114 met Giuditta Vendrame (IT)

Richard van Kruysdijk 

Richard van Kruysdijk (NL) is muzikant, producent 

en componist voor internationale moderne dans.

Atelier 37

TAC-genoten///
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Kuang Yi Ku 

Traditionele en moderne geneeskunde vinden 

elkaar in de kunst en wetenschap van Kuang Yi 

Ku (TW).

Atelier 120-122 met Adelaide Tam (HK)

Nienke Helder

Met de set objecten van ‘Sexual Healing’ biedt 

Nienke Helder een nieuwe benadering voor het 

overkomen van seksuele problemen. 

Atelier 39B

Wave & Particle

De samenwerking tussen Laura Lynn Jansen 

(NL) en Thomas Vailly (FR) is gebaseerd op hun 

complementaire aanpak en visie op product- en 

interieurontwerp.

Atelier 60-64

Ekaterina Galetski

De fashion, illustraties en animaties van Ekaterina 

Galetski (RU) geven uitdrukking aan de tijdsgeest 

van een digitale en hypermobiele generatie.

Atelier 141 met Maxine Granzin (FR)

TAC-genoten///
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Games Solutions Lab

Spel brengt mensen in beweging. Games 

Solutions Lab (NL) zet creativiteit en design 

thinking in om wereldwijd gezondheid en geluk 

te vergroten.

Atelier 28

Tanya Long 

De kaleidoscopische foto’s van Tanya Long (VS) 

komen tot stand door wetenschap, toeval en 

experiment.

Atelier 42

Ricky van Broekhoven 

Ricky van Broekhoven (NL) ziet zichzelf als 

een ontwerper, onderzoeker en muzikant. 

Met futuristische installaties maakt hij geluid 

zichtbaar en in de ruimte voelbaar.

Atelier 39A

Renske Rothuizen

De kleurrijke ontwerpen van Renske Rothuizen 

(NL) laten ons op onbevangen wijze de wereld om 

ons heen verkennen. 

Atelier 20

TAC-genoten///
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TAC’s functie in de stad en in de culturele 

infrastructuur vraagt na 15 jaar tijdelijkheid 

om een blijvende plaats in de stad. TAC moet 

en wil op eigen benen staan, zelfstandig en 

onafhankelijk, precies waar deze tijd om vraagt. 

Tegelijkertijd is een grondige vernieuwbouwing 

van het gemeentelijke pand aan de Vonderweg 

noodzakelijk om het gebouw te behouden voor de 

stad en duurzaam en toekomstgericht te kunnen 

gebruiken. Bovendien moet er een einde komen 

aan de gemeentelijke verantwoordelijkheid voor 

de exploitatie (energie en onderhoud) van het 

TAC-complex en de aanhoudende investeringen 

van TAC om het gebouw te behouden, waarmee 

aanzienlijke bedragen zijn gemoeid. 

Daarom hebben de gemeente, TAC en Focus 

Real Estate de handen ineen geslagen en een 

plan gemaakt dat antwoorden geeft op deze 

uitdagingen. Dit plan gaat uit van behoud en 

renovatie van de karakteristieke kopgevels en de 

structuur aan de Ventoselaan, in combinatie met 

de realisatie van nieuwbouw van een woontoren, 

diverse creatieve ruimtes en een binnenstedelijk 

buitengebied waar ontmoeting en verbinding 

plaatsvindt. Een unieke combinatie van creatieve 

maakindustrie, leven en wonen. Stoer, eigentijds, 

eigenwijs en realistisch.

Creatief wonen en werken

De ontwikkeling van het Emmasingelkwadrant 

biedt daarin volop kansen: een levendige 

woonwijk met een uniek karakter. De Philips-

historie vindt verbinding met innovatieve, 

duurzame nieuwbouw. In het Victoriapark 

stroomt de Gender dwars door de wijk en brengt 

buren en publiek samen.

Het Eindhovense DNA wordt voelbaar door de 

aanwezigheid van jong talent: smaakmakers van 

TAC en de Design Academy brengen een vibe van 

creatieve innovatie. De combinatie van creatieve 

maakindustrie, leven en wonen is uniek: design, 

ambacht, winkels, wonen, sport, kunst en horeca 

zorgen voor een verrassende beleving.  

Kenmerkend voor TAC is de ontmoeting tussen 

innovatie en ambacht, de ruw- en rauwheid 

van het maakproces naast de verstilling van 

een expositie of een kunstwerk. Die kwaliteit 

willen we doorzetten in de buitenruimtes en de 

woonomgeving. 

TAC bouwt door///
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Met creativiteit en verbeeldingskracht wordt TAC op een vooruitstrevende manier behouden in een 

grootstedelijke ontwikkelgebied. TAC staat voor co-creatieve stadsontwikkeling en voor cultureel 

ondernemerschap en kan een waardevolle bijdrage leveren aan het nieuwe ontwikkelgebied als woon-, 

werk- en leefgebied in wording. Bovendien zal TAC als culturele instelling een verbindende factor zijn 

voor de stadse bewoner en creatieve ondernemers. Het plan kent drie pijlers:

Projectplan TAC

///
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• Door optimalisering van ruimtegebruik worden de huidige functies op een kleinere oppervlakte

 gerealiseerd.

• Door verbetering van isolatiewaarde en vernieuwing van installaties worden de hoger

 energiekosten met 70% of meer worden verlaagd.

• Door  opbrengsten uit de woningbouwontwikkeling te reserveren is de onafhankelijkheid van

 TAC gewaarborgd.

Zekerstellen duurzame en onafhankelijke exploitatie:

1. Duurzaamheid 
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• De fasering is zodanig dat de baten voor de kosten uitgaan waardoor de renovatie

 van TAC met opbrengsten uit de woningbouwontwikkeling is gegarandeerd.

• TAC blijft tijdens de bouw van de toren en tijdens de renovatie actief in het ontwikkelgebied;

 met behulp van TAC-genoten zal op creatieve wijze programma worden aangeboden.

Door slim faseren worden risico’s beperkt en door het organiseren 

van tijdelijke programma’s tijdens de realisatiefase wordt 

continuïteit gewaarborgd.

2. Organisatie
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• Door de zelfstandige huisvesting verankert TAC vernieuwende cultuur in de Eindhovense 

 binnenstad; als boegbeeld en icoon voor de stad. 

• TAC biedt goede, betaalbare atelier-, en experimenteer-, en presentatieruimte voor talentvolle

 makers.

• Het vernieuwbouwde TAC-gebouw biedt faciliteiten passend bij een grootstedelijke en

 vernieuwende broedplaats, w.o. een geluidsdichte muziek- en podiumzaal, ontsluiting van het

 binnengebied (binnentuin) naar het Victoriapark en commercieel verhuurbare evenementenruimte.

• TAC vergroot de leefbaarheid en aantrekkelijkheid van het Emmasingelkwadrant als woon- en

 verblijfsomgeving, en opereert als ‘placemaker’ en energiek, creatief hart van de wijk, door o.a.:

 • vernieuwende programmering, winkels en horeca door TAC (6 dagen per week geopend)

 • bedrijvigheid in de plint door ateliers en studio’s met winkelfunctie

 • programma’s in openbare ruimte in samenwerking met buren en naburige organisaties

    (evenementen, podium, film, kunst).

Het ontwikkelen van een voorziening die de ruimte geeft aan de 

ambities van TAC: 

3. Voorziening
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Duurzaamheid is prioriteit bij de ontwikkeling 

van dit project. Zoals beschreven wordt het 

project vormgegeven op basis van kernwoorden 

als samenwerking, kennis, creativiteit, 

duurzaamheid, toekomstgerichtheid, aandacht 

voor energie en onderhoud. Deze ambities zullen 

tijdens de ontwikkeling en realisatie steeds 

meegenomen worden. Uitgangspunt hierbij is 

de zogenoemde Life Cycle Costs-benadering.

De inzet is om het Healthy Building Certificaat 

te verkrijgen. Dit vraagt om aandacht voor om-

geving, waterhuishouding, energie, gezondheid 

en geluk, materialen en schoonheid. Zoals bij 

Green Building Certificaten: de ideale gebouwde 

omgeving werkt zo schoon en efficiënt als een 

bloem. Om dit bereiken zal ook de inzet van de 

gemeente benodigd zijn.

BENG is uitgangspunt bij de omgevings-

vergunning-aanvraag. Dit vooruitlopend op de 

gewijzigde wetgeving voortvloeiende uit het 

energieakkoord voor duurzame groei en uit de 

Europese richtlijnen EPBD.

Daarnaast zal worden toegewerkt naar de GPR 

score Oplevercertificaat Gebouw, gemiddeld 

hoger dan 7,0, de MPG-score van maximaal 

1,0 en de bijbehorende CPG score. De CPG 

score geeft, als onderdeel van de GPR score, 

uitdrukking aan uitgangspunten duurzaamheid 

en onderhoudsarm. Circulariteit krijgt hierdoor 

maximale aandacht. Tijdens de realisatie zal 

de uitvoerende partij moeten voldoen aan het 

certificaat Bewuste Bouwer. Aandacht voor 

aanwezigheid in en impact op omgeving.

Tijdens de ontwikkeling zal blijken of het mogelijk 

is gebruik te maken van de biomassacentrale op 

Strijp en of mede daardoor energieneutraliteit 

tot de mogelijkheden behoort. In dit project zal 

ook aandacht zijn voor contact- en luchtgeluid en 

voor koeling in de gebruiksruimten waarmee het 

comfort wordt verhoogt.

Healthy Urban 

Living///
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Het huidige TAC-gebouw stamt uit de jaren 20 en is niet geïsoleerd. Het energieverbruik is dan ook hoog 

te noemen en wordt geschat op €110.000,- per jaar voor stroom en verwarming. Uticon Installatieadvies 

heeft gerekend aan de huidige en de nieuwe situatie en komt tot de volgende conclusie: 

Oudbouw

Het verbruik omvat de energiebehoefte van een gebouw van 6.500m2. Dit komt neer op €16,92 p/m2. 

Na herstructurering van het gebouw zal ca 2.860m2 behouden blijven dat zonder nadere energetische 

maatregelen een energiebehoefte zal behouden van 2.860m2 x €16,92 = €48.391,-

Bij de renovatie zullen verbeteringen worden aangebracht aan de gebouwschil om het energieverbruik 

beter beheersbaar te maken. Dit kan worden bereikt door het na-isoleren van wanden en dak, door het 

vervangen van enkele beglazing door dubbele beglazing, door betere luchtdichting en door gebruik 

te maken van energiezuinige led-verlichting. Op basis van kengetallen en ervaringscijfers levert dit de 

volgende te verwachten besparingen op:

• Beter isoleren (dak, wand en glas)   -/-40% tot 50%

• Betere luchtdichting (kier afdichting)  -/-20% tot 30%

• Toepassing Led verlichting    -/-30% tot 40%

• Warmtelevering vanuit Biomassacentrale Strijp

Verwacht totaal is een reductie van 60%.

Dit brengt de energielast verder terug van €48.391,- naar €19.356,-.

Nieuwbouw

De overige benodigde 1.940m2 (voor totaal 4.800m2) ten behoeve van het TAC zal zijn plek vinden in 

nieuwbouw en daarmee altijd voldoen aan huidige bouwregelgeving op het gebied van energie gebruik. 

Dit komt neer op 1.940m2 x €5,- p/m2 = €9.700,- 

De gebouwgebonden energiebehoefte van het TAC wordt met bovenstaande maatregelen dus 

teruggebracht naar ca. €30.000,- per jaar.

Verduurzaming 

TAC-gebouw///
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///

De ingang van het TAC-gebouw aan de Vonderweg / Ventoselaan
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Concreet behelst het plan de aanschaf en 

renovatie van TAC in combinatie met de 

ontwikkeling van de naastgelegen toren. Het 

is een geïntegreerd plan met als doel het 

verzelfstandigen en het behouden van TAC 

(functie en gebouw) op de huidige locatie met 

een duurzame exploitatie en de verbinding en 

verlevendiging van de wijk. 

Het plan gaat uit van een TAC-onderkomen van 

totaal 4800 m2 verdeeld over oudbouw aan de 

Ventoselaan en nieuwbouw. Dit totaal beslaat 

35 ateliers (1300 m2), 35 studio’s (1300 m2), 

expositie- en activiteitenruimte (850 m2), café 

restaurant (310 m2), muziek/podiumzaal (250 

m2), ondersteunende functies (140 m2) en gangen 

en sanitair etc. (650 m2).

De toren bevat omstreeks 16.000 m2 en kent 

een combinatie van wonen (30% sociaal, 50% 

midden en 20% hoog in koop of huur), plekken 

voor creatieve maakindustrie, en bijpassend 

programma (short stay, atelierwoningen, hotel). 

Projectteam

Om het plan te realiseren en krachten te 

bundelen werkt TAC voor dit project samen met 

ontwikkelaar Focus Real Estate te Eindhoven. In 

de planvorming hebben TAC en Focus intensief 

en extensief de samenwerking onderzocht 

en voorbereid. We vinden elkaar in gedeelde 

visie en waarden: op ondernemerschap, 

stadsontwikkeling en vooruitstrevende ambities. 

We creëren kansen, we verbinden culturele, 

sociale en economische waarden, we innoveren 

en durven de rand op te zoeken, we lopen voorop 

en nemen verantwoordelijkheid voor de toekomst 

van onze stad en omgeving. 

Voor de samenwerking tussen TAC en Focus richt 

de Stichting een aparte vastgoed BV op waarvan 

de Stichting 100% aandeelhouder is. Deze BV 

gaat een joint venture aan met Focus waarbij TAC 

de input levert en Focus Real Estate de mensen, 

middelen en expertise op het gebied van 

vastgoedontwikkeling. TAC maakt hierbij gebruikt 

Cijfers///
van de 40 jaar aan kennis en ervaring van Focus. 

Opbrengsten worden gelijkelijk verdeeld. Door 

een joint venture te vormen tussen ontwikkelaar 

en eindgebruiker is sprake van alignment van 

belangen en risico’s. 

Daarbij is met Focus afgesproken dat de Stichting 

waaronder TAC nu opereert geen financiële 

risico’s draagt die samenhangen met de verkoop 

en bouw van het project. Het project dient wel 

aantoonbaar een zodanige opbrengst te laten 

zien dat het TAC gebouw kan worden gerealiseerd. 

Om bestuurlijk voorbereid te zijn op boven 

beschreven ontwikkelingen heeft het bestuur van 

de de Stichting zich versterkt met vastgoedjurist 

Caroline Weebers. 
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Projectontwikkeling brengt risico’s met zich mee. Belangrijkste risico’s voor TAC zijn dat de benodigde 

opbrengsten niet worden gerealiseerd door:

• stijgende bouwkosten of fouten

• vertraging in de juridische procedures

• stijgende rente tot het aangaan van de financiering

• de lasten voor het TAC worden na realisatie te hoog, waardoor er verliezen dreigen. 

Om de risico’s te beperken is een aantal maatregelen genomen:

• Slimme fasering door eerst de toren te bouwen (zie ook Projectplan, p.14). Door deze volgorde 

 aan te houden wordt duidelijk wat de financiële mogelijkheden zijn, nog voordat met de renovatie 

 van TAC wordt gestart. Mocht het resultaat tegenvallen, dan zijn tijdig maatregelen te nemen. 

 Mocht het resultaat meevallen, dan zullen extra wensen ten aanzien van inrichting worden 

 gerealiseerd of reserveringen worden gemaakt ten bate van toekomstig programma.  

• Met Focus Real Estate is overeengekomen dat TAC een basiswinstgaratie krijgt uit de gezamenlijke 

 ontwikkeling. Dat betekent dat TAC evengoed kan worden gerenoveerd, ook met minder dan het 

 beoogde rendement op de toren.

• In de samenwerkingsovereenkomst met Focus Real Estate is de bijdrage van TAC (zonder 

 rendement op de toren) aan de aankoop en renovatie van de 4800 m2 gebruiksruimte voor TAC 

 gemaximeerd. 

Risico’s///
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• Daarnaast wordt rekening gehouden met inrichtingskosten, overbruggingskosten tijdelijke 

 huisvesting en mogelijke aanloopverliezen voor een totaalbedrag van ca. 1 miljoen euro. 

 Deze worden meegenomen in de financiering van het nieuwe TAC. Aanvullend kunnen bijdragen 

 van particuliere fondsen worden verkregen.

• Het verwachte rendement op de toren maakt dat het gehele project voor TAC kostenneutraal is. 

 Resultaat zal een vernieuwd, versterkt en toekomstbestendig TAC zijn. 

• Om tegenvallende opbrengsten en/of kosten in de toekomst (worst-case) te dekken zal een 

 garantie worden verstrekt door Focus/de ontwikkelcombinatie, zodanig dat een duurzame 

 exploitatie is verzekerd. 

• In de raming van stichtingskosten is rekening gehouden met de volatiliteit van bouwkosten. 

 Om risico’s te beperken zal er gestreefd worden naar een compacte planning en een vroegtijdige 

 samenwerking met een uitvoerende aannemer. 

• Focus is een zeer ervaren partij die in deze zal optrekken met een landelijke sterke aannemer en 

 solide onderaannemers. In een vroeg stadium gaan we in bouwteamverband het plan 

 optimaliseren, waardoor er snel zekerheid is over de bouwkosten en de kans op faalkosten 

 wordt beperkt.

• Aan het bouwteam zullen ook overige marktpartijen deelnemen, als Fakton, Van Santvoort 

 Makelaars, beoogd eindbelegger etc. Op deze manier zijn we gegarandeerd van een optimaal 

 plan wat door de markt zal worden opgenomen.

• Uitgaande van een kostenneutrale realisatie zal TAC de historische energiekosten van de 

 gemeente kunnen voldoen.

• Om deze kosten, alsmede de inrichtingskosten, overbruggingskosten, aanloopverliezen en 

 eventuele aanvullende investeringen/tekorten te dekken gaat TAC in de exploitatiebegroting 

 uit van een scenario met 2.2 miljoen euro aan financiering. Daarbij wordt in de base-case

 exploitatie uitgegaan van een rente van 4% bij een looptijd van 25 jaar. Die rente is hoger dan de

 huidige marktrente. Daarmee wordt geanticipeerd op mogelijk stijgende rente. In de worst-case 

 exploitatie wordt uitgegaan van een looptijd van 20 jaar en 4.5% rente.

• Met verschillende banken zijn oriënterende gesprekken gevoerd over financiering. Bereidheid is 

 groot en financiering wordt dan ook als haalbaar en realistisch geacht. 

///
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EXPLOITATIEBEGROTING TAC voor en na VERBOUWING
2017 2018 Base case 

Totalen

Base case 

Algemeen & 

beheer

Base case 

Programma 

& horeca

Worst case 

Totalen

INKOMSTEN / BIJDRAGEN
Verhuur ateliers (1.300 m2 x € 92 per m2 all-in starthuur per jaar) 121.872 128.313 91.510 91.510 87.616

Service ateliers 58.117 59.038 45.755 45.755 43.808

Verhuur studio's (1.300 m2 x € 120 per m2 all-in starthuur per jaar) 119.367 119.367 114.287

Service studio's 59.683 59.683 57.144

Verhuur en service AIR (artist in residence) 34.200 34.200 32.400

Zaalverhuur 30.314 30.317 30.000 30.000 20.000

Doorbelasting horeca 42.867 66.324 50.000 50.000 40.000

Omzet horeca 258.968 252.293 250.000 250.000 212.000

Verhuur programmaruimte 39.239 33.927 40.000 40.000 30.000

Kaartverkoop 11.926 11.847 12.000 12.000 10.000

Bijdrage / subsidie voor specifiek programma 75.000 87.300 75.000 75.000 40.000

Overige inkomsten 42.904 10.706 22.500 7.500 15.000 12.500

TOTAAL INKOMSTEN 681.207 680.065 830.015 408.015 422.000 699.755

UITGAVEN / KOSTEN
Personeelskosten 223.408 243.873 240.000 110.000 130.000 200.000

Afschrijvingen & kapitaallasten & energie 70.000 70.000 179.344 174.344 5.000 234.228

Kapitaallasten (rente en aflossing 2,2 mio, 25 jaar, 4%) 139.344 139.344 174.228

Overige afschrijvingen / reserveringen 70.000 70.000 10.000 5.000 5.000 20.000

Energielasten 30.000 30.000 40.000

Huisvestingskosten, kantoor, algemeen & beheer materieel 109.562 93.244 105.000 85.000 20.000 110.000

Overige huisvesting / onderhoud pand & beheer materieel 97.968 82.948 90.000 75.000 15.000 90.000

Kantoor & algemeen 11.593 10.296 15.000 10.000 5.000 20.000

Programmakosten, publiciteit & inkoop horeca 278.454 270.534 280.000 13.000 267.000 181.000

Programmakosten 105.598 89.712 100.000 100.000 50.000

Publiciteit & marketing 30.077 33.153 35.000 10.000 25.000 25.000

Inkoop horeca 138.980 130.111 135.000 135.000 106.000

Overige kosten 3.800 17.557 10.000 3.000 7.000 0

TOTAAL UITGAVEN 681.424 677.651 804.344 382.344 422.000 725.228

RESULTAAT -217 2.414 25.671 25.671 0 -25.473

Voor toelichting op de horecacijfers wordt verwezen naar de memo van Horeca Development BV van februari 2019. 
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De bijgevoegde exploitatiebegroting toont de 

cijfers bij een base-case en een worst-case 

exploitatie na verbouwing, naast gerealiseerde 

cijfers van 2017 en 2018. De base-case toont een 

onderverdeling in Algemeen & Beheer (vast) en 

Programma & Horeca (variabel).

Algemeen & Beheer verzorgen samen de 

continuïteit van de faciliteit (het onroerend goed) 

van TAC. De atelier- en broedplaatsfunctie, het 

behoud van TAC en een een bescheiden artistieke 

sturing is daarmee gewaarborgd. Onafhankelijk 

van (en zelfstandig naast) Algemeen & Beheer 

zorgen Programma & Horeca voor inhoud en 

invulling. Horeca & Programma vullen elkaar 

aan en versterken elkaar. Uit horecaopbrengsten 

wordt (deels) programma gefinancierd.

Base-case begroting gaat bij de nieuwe 

huurinkomsten uit van een leegstand van 

6% en verder gelijkblijvende inkomsten als 

in 2017 en 2018. Worst-case begroting gaat 

uit van een leegstandspercentage van 10%, 

dalende omzetten en een gereduceerde post 

programmabijdragen/-subsidie van 40.000 euro. 

Na de verbouwing zullen de energielasten 

fors dalen en kunnen reserveringen in relatie 

tot de herontwikkeling van de locatie komen 

te vervallen. In plaats daarvan worden 

kapitaallasten aangegaan en kunnen de 

opbrengsten verbeteren, wat resulteert in een 

bescheiden winst in de base-case. 

In worst-case variant worden horeca- en 

programma-uitgaven beperkt en vindt een 

verlies plaats. Voor dit mogelijke verlies wordt 

de langjarige garantie ingericht (zie hiervoor). 

Daarmee is de exploitatie van het nieuwe TAC ook 

in een worst-case scenario duurzaam verzekerd. 

• Aanvullende subsidie zal uitsluitend 

worden aangevraagd voor programma 

(activiteiten). TAC verplicht zich voor de komende 

twintig jaar voor haar onderkomen geen beroep 

te doen op gemeentelijke gelden. 

• De opgenomen kapitaallasten zijn 

samengesteld uit rente en aflossing. Uitgaande 

van een annuïteitenhypotheek verandert de 

verhouding rente – aflossing gedurende de 

Exploitatiebegroting voor 

en na verbouwing///
looptijd. De totale kosten van rente plus aflossing 

per jaar blijven echter gelijk. 

• De exploitatiebegroting na verbouwing 

hanteert eenzelfde aanvangshuur van de 

ateliers als het huidige (lage) niveau van € 

61 plus servicekosten van € 30 per m2 per 

jaar (2018). Huur en servicekosten groeien 

voor de zittende huurders in de loop der 

jaren door naar marktconform passend bij de 

gerealiseerde ontwikkeling van de talenten in 

TAC. Daarmee wordt zowel de doorstroom als 

professionalisering gestimuleerd. Bij studio’s 

gaat het om € 90 huur en € 30 servicekosten 

per m2 per jaar. Aanvangshuren blijven passend 

bij starters/opkomende talenten. Het totale 

huurniveau wordt verbeterd en versterkt door 

te werken met een gedifferentieerd aanbod aan 

ateliers.
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