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Frits Koolhoven, British Aereonautical Transport Company, 
Dubbeldekker FK 23, genaamd ‘Bantam’, NG-2011-1. 

Als eerste voorwerp werd op 20 augustus 2012 de FK 23 Bantam 
het gerenoveerde hoofdgebouw van het Rijksmuseum  
binnen gebracht. Met de verhuizing van dit icoon van design  
en luchtvaart uit 1917 werd het startsein gegeven voor  
de verhuizing van de collectie en de herinrichting van  
het Rijksmuseum.  

Aankoop met steun van de familie M.B.T. de Groot. 

Foto Myra May 
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Bernard Wientjes (rechts) nam in december 2012  
het voorzitterschap van het Rijksmuseum Fonds over  
van Henk Rottinghuis. 

Foto Myra May
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Bestuursverslag 

Het Rijksmuseum Fonds is een onafhankelijke stichting die in de breedste zin van het woord 
steun verleent aan het Rijksmuseum te Amsterdam. Uit de opbrengsten van het fonds vermogen 
werd in 2012 aan het museum € 4.163.901 ter beschikking gesteld voor onderzoek, restauraties, 
educatie en voor aankopen van schilderijen, prenten, boeken, foto’s of andere objecten die  
de collectie verrijken. 
 Het jaar 2012 stond in het teken van de naderende heropening van het Rijksmuseum  
op 13 april 2013. Voordat de collectie weer in volle glorie kon worden gepresenteerd, moest  
er nog veel werk worden verricht in ons Restauratieatelier. Veel objecten werden onderzocht, 
schoongemaakt en gerestaureerd om bij de heropening stralend te kunnen worden getoond. 
Dankzij een grote bijdrage van onder andere het Gieskes-Strijbis Fonds, The Tiffany & Co. 
Foundation en diverse Fondsen op Naam kon dit worden bewerkstelligd.
 Als eerste voorwerp werd op 20 augustus de FK 23 Bantam het hoofdgebouw binnen gebracht, 
waarmee officieel de verhuizing van de collectie en de herinrichting van start ging. Ook werd  
in 2012 een aantal bijzondere objecten aangekocht. Zo werd een bronzen Somaskanda verworven, 
een absoluut topstuk voor in het nieuwe Aziatisch Paviljoen, dankzij de BankGiro Loterij. 
 Op weg naar de heropening hebben we vele nieuwe schenkers aan het Rijksmuseum kunnen 
binden. Een record aantal van 12 nieuwe Fondsen op Naam/gelabelde schenkingen hebben wij 
in 2012 mogen verwelkomen. Hier spreekt een enorm vertrouwen uit en wij zijn alle schenkers 
dan ook zeer dankbaar voor hun gift. 
 Bijzonder is dat dankzij particuliere steun steeds meer (junior) conservatoren bij het 
Rijksmuseum werkzaam kunnen zijn. In dit jaarverslag maakt u kennis met onze junior conservator 
Japanse prenten, een aanstelling die mogelijk is gemaakt door een nieuw Fonds op Naam,  
het Bervoets Fonds. Geweldig is het ook dat wij dankzij een grote particuliere schenker en de 
BankGiro Loterij jaarlijks een internationale beelden tentoon stelling in de Rijkstuinen kunnen 
realiseren. 
 Eind 2012 trad Henk Rottinghuis terug als voorzitter van het bestuur. Wij danken hem voor 
zijn inzicht en jaren lange inzet. Onder zijn voorzitterschap zijn ruim 30 fondsen door particu-
lieren opgericht, lanceerde het Rijksmuseum de International Circle en werden er verscheidene 
bijzondere aankopen en projecten gerealiseerd. 
 Ik ben bijzonder vereerd dat ik het stokje heb mogen overnemen en dank nogmaals  
namens het hele bestuur, de directie en de afdeling Development alle begunstigers,  
schenkers en legatoren voor hun bijdragen. 

Bernard Wientjes
Voorzitter Stichting Het Rijksmuseum Fonds 
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De heer Bernard Wientjes De heer Ton Nelissen De heer Joost Scholten

De heer Paul Huvenne Mevrouw Aleid Kruize-Schuitemaker

Foto’s VNO-NCW (Bernard Wientjes) en Myra May
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DoelstellIng 

Uit: Statuten van Stichting Het Rijksmuseum Fonds, gevestigd te Amsterdam

De stichting heeft ten doel:
•  het aantrekken, het beheren en het beleggen van gelden welke door 

schenkers ten bate van het Rijksmuseum te Amsterdam (hierna ‘het 
Rijksmuseum’) aan de stichting zijn geschonken; 

•  het uitkeren van gelden aan het Rijksmuseum, waarbij in beginsel  
de ter beschikking gestelde gelden niet worden aangesproken,  
tenzij zulks in andere zin met schenkers is overeengekomen; 

•  het verlenen van steun in de meest uitgebreide zin des woords  
aan het Rijksmuseum. 

 De stichting tracht dit doel te verwezenlijken door alle wettige middelen die het bestuur voor 
het bereiken van de doelstelling dienstig acht, of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Bestuur

Bestuursleden zijn na vier jaar eenmaal herkiesbaar; na twee termijnen van vier jaar treden 
bestuursleden terug.

De heer Bernard Wientjes  
Voorzitter – sinds 2012 
Lid – sinds 2011
De heer Ton Nelissen 
Penningmeester – sinds 2011 
Lid – sinds 2008
De heer Joost Scholten 
Lid – sinds 2009
De heer Paul Huvenne 
Lid – sinds 2010
Mevrouw Aleid Kruize-Schuitemaker 
Lid – sinds 2010

Functies en nevenfuncties van de bestuursleden
Bernard Wientjes (1943)
Voorzitter Vereniging Ondernemingsorganisatie VNO-NCW
Nevenfuncties 
Vicevoorzitter SER, covoorzitter Stichting van de Arbeid, lid Europese koepel van onder nemings- 
en werkgevers organisaties BUSINESSEUROPE, lid Bankraad, voorzitter PUM (Programma 
Uitzending Managers), voorzitter DECP  
(Dutch Employers Cooperation Programma), bestuurslid Koning Willem I Stichting, vicevoorzitter 
Nationaal Programma Criminaliteitsbeheersing (NPC), covoorzitter stuurgroep Nederlands-
Duitse conferentie, voorzitter Stichting voor de Jaarverslaggeving, 
jurylid Zakenvrouw van het Jaar

Ton Nelissen (1948) 
Voorzitter bestuur Kamer van Koophandel Brabant 
Nevenfuncties
Voorzitter bestuur Kamer van Koophandel Nederland, lid Raad van Commissarissen APG Groep 
NV, lid Raad van Commissarissen VADO Beheer BV, voorzitter Raad van Toezicht Stichting 
Exploitatie Olympisch Stadion, lid Raad van Commissarissen Zuid Nederlandse 
Theatermaatschappij NV, voorzitter bestuur Stichting Reinier van Arkel, lid Raad van 
Commissarissen van TBI Holdings NV 

Joost Scholten (1960)
Vice Chairman Bank of America Merrill Lynch, Benelux Origination, Londen
Nevenfuncties
Bestuurslid Huib Boumeester Foundation, bestuurslid Scholten Foundation 
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In 2012 werd een nieuwe traditie in het leven geroepen:  
een jaarlijkse ontvangst van alle schenkers en bruikleengevers 
van objecten. De eerste ontvangst vond plaats in het voor 
publiek nog gesloten Atrium van het hoofdgebouw. 

Foto Myra May 
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Paul Huvenne (1949)
Administrateur-generaal Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen
Nevenfuncties  
Voorzitter Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen, bestuurder Vrienden van  
het KMSKA vzw, bestuurder Centrum voor de Vlaamse Kunst van de 16de en 17de eeuw in de 
Nederlanden vzw, bestuurder Arcobaleno vzw, bestuurder Kunsthistorisch Instituut Antwerpen, 
bestuurder Ruckersgenootschap vzw, secretaris Vlaamsekunstcollectie, lid Raad van Toezicht 
Rijksmuseum, voorzitter commissie Eigen Vermogen KMSKA, bestuurslid Icom – Vlaanderen 

Aleid Kruize-Schuitemaker (1958)
Directie Teslin Capital Management BV, Directie Belegginsmaatschappij ‘Rhoon,  
Pendrecht en Cortgene’ BV
Nevenfuncties 
Bestuurslid Dutch Fund and Asset Management Association (DUFAS),  
bestuurslid K.F. Hein Fonds, lid Raad van Toezicht van opera Nijetrijne

CBF-Keur

Het Rijksmuseum Fonds heeft per 1 oktober 2005 het CBF-Keur gekregen. Het CBF-Keur laat 
zien dat er sprake is  
van een verantwoorde manier van fondsenwerving en besteding op het gebied van: 

• bestuur
• beleid 
• fondsenwerving, voorlichting en communcatie
• besteding van middelen
• verslaglegging

ANBI-status

Vanaf 1 januari 2008 zijn giften aan goededoelenorganisaties aftrekbaar van het belastbaar 
inkomen als de aanstelling is aangemerkt als algemeen nut beogende instelling (ANBI).  
Het Rijksmuseum Fonds heeft deze ANBI-status. 

FIscale aspecten van schenKen en nalaten aan het Rijksmuseum Fonds 

Schenkingen, Fondsen op Naam en legaten zijn van groot belang voor het Rijksmuseum.  
Voor aankopen, onderzoek, restauratie en educatieve projecten is het museum grotendeels 
afhankelijk van deze steun. Elke gift aan het Rijksmuseum, of het nu een legaat, erfstelling  
of schenking is, is van harte welkom. Het Rijksmuseum Fonds, de steunstichting van  
het Rijksmuseum, is geheel vrijgesteld van schenkbelasting en erfbelasting. Dat betekent  
dat er geen belasting wordt geheven over vermogen dat wordt overgedragen aan het 
Rijksmuseum Fonds. 

Schenken 
Voor particulieren kan een schenking ten gunste van het Rijksmuseum Fonds vanuit  
de fiscale optiek dubbel aantrekkelijk zijn. Niet alleen wordt geen schenkbelasting geheven 
over de vermogensoverdracht, een schenking aan het Rijksmuseum Fonds is ook aftrekbaar 
voor de inkomstenbelasting. 
 De hoogte van de aftrek is inkomensafhankelijk en toegestaan voor zover het totaal van 
giften zowel € 60 als 1 procent van het verzamelinkomen vóór toepassing van de persoons-
gebonden aftrek te boven gaat, met als maximum 10 procent van dat inkomen. 
 Het belastingvoordeel is veel groter wanneer een schenking aan het Rijksmuseum Fonds 
gelijkmatig wordt verdeeld over ten minste vijf kalenderjaren. Deze periodieke schenking krijgt 
dan de vorm van een lijfrente, die wordt vastgelegd in een notariële akte. Bij een periodieke 
schenking is de jaarlijkse betaling in zijn geheel aftrekbaar voor de inkomsten belasting.
 Ook een kunstvoorwerp, zoals een schilderij, kan verdeeld in minimaal vijf termijnen aan  
het Rijksmuseum Fonds worden geschonken. In dat geval kan ieder jaar een vijfde gedeelte 
van de waarde van het schilderij worden afgetrokken voor de inkomstenbelasting.
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Constant (1920–2005), Ruimtecircus, 1956–1961, Ijzerdraad,  
69 x 59 x 59 cm, BK-2012-65. 

Dit is niet alleen een sculptuur op zichzelf, maar ook het ontwerp 
voor een constructie die Constant (beeldend kunstenaar en 
mede-oprichter van de kunstbeweging Cobra), metershoog 
uitgevoerd, op het Amsterdamse Museumplein had willen 
plaatsen. Laddertjes laten zien dat er vrij in geklommen moest 
kunnen worden. Het reuzenklimrek was onderdeel van New 
Babylon, Constants denkbeeldige wereldstad van de toekomst, 
die werd bevolkt door de homo ludens, de spelende mens. 

Aankoop met steun van de BankGiro Loterij. 
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Nalaten 
Er zijn verschillende manieren waarop particulieren aan het Rijksmuseum Fonds vermogen 
kunnen nalaten:

• een bedrag in geld
• bepaalde goederen
• een percentage van de nalatenschap
• vermogen in bruikleen of in vruchtgebruik

Vermogen in bruikleen of in vruchtgebruik blijft eigendom van de erfgenamen. Het Rijksmuseum 
Fonds ontvangt gedurende een door de erflater vastgestelde periode uit sluitend het gebruik 
van het vermogen of het rendement op dat vermogen. Welke vorm ook wordt gekozen, 
erfbelasting wordt bij het Rijksmuseum Fonds niet geheven. 

Erfbelasting voldoen met kunst
Mensen die erfbelasting moeten betalen over een erfenis waarin zich waardevolle (kunst)
voorwerpen bevinden, kunnen gebruikmaken van de kwijtscheldingsregeling erfbelasting. 
Toekomstige erflaters kunnen vooraf vragen of deze objecten na hun overlijden in aan merking 
komen voor de regeling. In het verzoek tot kwijtschelding kunt u aangeven aan welk museum 
of universitaire instelling u het (kunst)voorwerp bij voorkeur toevertrouwt. 

Extra kwijtschelding
Als een erfgenaam een kostbaar (kunst)voorwerp overdraagt aan de staat, wordt de erf-
belasting kwijtgescholden met een bedrag dat maximaal 120% is van de waarde van het 
object. Op die manier kan de rest van de erfenis intact blijven. Deze regeling geldt voor 
roerende voorwerpen met een nationaal cultuurhistorisch of kunsthistorisch belang. Dat zijn 
(kunst)voorwerpen die verplaatst kunnen worden, zoals schilderijen, vazen, sculpturen, 
meubels, et cetera. Uw (kunst)voorwerp heeft bijvoorbeeld een waarde van € 50.000. Door  
de overdracht van het object wordt van de door de erfgenamen verschuldigde erfbelasting  
een bedrag van € 60.000 kwijtgescholden. Bij de beslissing over het verzoek tot kwijtschelding 
laten de Belastingdienst en het Ministerie van Financiën zich adviseren door een commissie 
die gespecialiseerd is in de beoordeling van het belang van (kunst)voorwerpen.

    

Geefwet 
Sinds 1 januari 2012 is de Geefwet van kracht. Musea met een ANBI-status die zijn aan gemerkt  
als Culturele Instelling kunnen gebruikmaken van de mogelijkheden die de Geefwet biedt.  
De Belastingdienst heeft uit eigen beweging alle ANBI’s met een cultureel doel als Culturele 
Instelling (CI) aangemerkt. Kort samengevat geeft de Culturele Instelling-status drie voordelen:

1.  Particuliere donateurs kunnen 25% extra giftenaftrek krijgen  
tot maximaal € 5.000 giften, dus maximaal € 1.250 extra aftrek.

2.  Bedrijven die giften doen kunnen 50% extra giftenaftrek krijgen  
tot maximaal € 5.000 giften, dus maximaal € 2.500 extra aftrek.

3.  Als belastingplicht voor de vennootschapsbelasting geldt,  
kan belastingvrij worden gereserveerd in de Bestedingsreserve.
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Jij & de Gouden Eeuw

Foto ArteZ

Annemies Broekgaarden, hoofd Publiek & Educatie. 

Foto Myra May 
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De TeeKenschool: leren KijKen door te doen!

In de tuin van het Rijksmuseum staat de Teekenschool. Dit prachtige historische schoolgebouw 
is net als het museum in 1892 ontworpen door de beroemde architect Pierre Cuypers. Hij wilde 
hier het nationale kunstonderwijs tot ont wikkeling laten komen en zijn ideaal wordt nu,  
zo’n 120 jaar later, op eigentijdse wijze voortgezet. In dit multi disciplinaire educatieve centrum 
kan jong publiek zijn creatieve talenten verder ontwikkelen met verschillende kunstvormen, 
geïnspireerd door de Rijksmuseumcollectie. 

De gerestaureerde en vernieuwde Teekenschool is met private middelen tot stand gekomen. 
Het SNS REAAL Fonds werd de hoofdbegunstiger van het gebouw en zorgde er mede voor dat  
de educatieve programmering kon worden ontwikkeld. Annemies Broekgaarden, hoofd Publiek & 
Educatie: ‘Het Rijksmuseum is het belangrijkste kunstinstituut van Nederland en bij uitstek  
de plek waar educatie een prominente rol moet en kan spelen. Een collectie spreekt immers 
niet voor iedereen voor zich. Onder het motto ‘leren kijken door te doen’ brengen  
we in de Teekenschool onze collectie tot leven.’ 

Drie ateliers
Zo worden in drie moderne ateliers allerlei activiteiten aangeboden op het gebied van tekenen, 
kunstbeleving, theater, foto grafie en multimedia. In het Atelier kan jong en oud leren tekenen, 
schilderen, etsen of beeldhouwen naar voor beeld van de Hollandse meesters. In het Medialab 
kunnen met de meest moderne technische snufjes innovatieve kunstwerken worden gemaakt. 
Dit lab werd mogelijk gemaakt door de de Vink Family, een van oorsprong Nederlandse familie 
die al tientallen jaren in Amerika woont. ‘Zij schonken geld hiervoor omdat ze het belangrijk 
vinden dat hun kleinkinderen de geschiedenis kennen van het land waar hun opa en oma 
vandaan komen’, vertelt Broekgaarden Het lab is uitgerust met de nieuwste digitale appa-
ratuur voor fotografie, animatie, beeldbewerking, 3D printen, ontwerpen en lasersnijden.  
‘Het is een spectaculaire ruimte waarmee het Rijks echt de toon heeft gezet.’

Jij & de Gouden Eeuw
Het derde atelier is misschien wel het meest bijzondere: het Gouden Eeuw-atelier, waar kinderen 
van zes tot twaalf jaar in de 17de eeuw worden ondergedompeld. ‘Hier kunnen ze de belang-
rijkste verhalen uit de Gouden Eeuw echt fysiek beleven. Zo ervaren ze in de boekenkist van 
Hugo de Groot zijn ontsnapping uit Slot Loevestein, in het Behouden Huys de kou op Nova 
Zembla en in de Rembrandt-ruimte hoe zijn leven eruitzag op het moment dat hij  
De Nachtwacht schilderde’, vertelt Broekgaarden enthousiast. 
 Het atelier vormt een belangrijk onderdeel van een onderwijsprogramma dat door het 
Rijksmuseum is ontwikkeld voor kinderen uit groep 6 tot en met 8: Jij & de Gouden Eeuw. 
Hiermee leren ze de verplichte lesstof ‘Regenten en Vorsten’ op dramatische wijze kennen. 
Dramatisch in positieve zin dan, want theater speelt bij het lesprogramma een essentiële rol. 
Eerst krijgen de kinderen op school een aantal voorbereidende lessen en ‘casten’ ze elkaar 
voor een rol van iemand uit de Gouden Eeuw, zoals Rembrandt van Rijn, Hugo de Groot of zijn 
vrouw Maria van Reigersberch. Ze worden begeleid door professionele acteurs, die hun rol  
met verve spelen. Na de voorbereidende lessen nemen zij de kinderen mee voor een rond-
leiding in het Rijksmuseum. Daarna gaan ze naar het Gouden Eeuw-atelier om in een nagebouwd 
17de-eeuws theater het verhaal dat ze in de klas hebben voorbereid te spelen. ‘Door de 
kinderen actief een rol in het geheel te geven, wordt geschiedenis concreet en levendig voor 
ze’, legt Broekgaarden uit. ‘We denken dat we op die manier een onvergetelijke ervaring voor 
ze kunnen creëren.’ Dit onderwijsprogramma kon worden ontwikkeld en gerealiseerd dankzij 
de steun van de Vandenbroek Foundation, terwijl ook het Freek & Hella de Jonge Fonds en  
het Kindereducatiefonds belangrijke bijdragen leverden. ‘Freek de Jonge staat natuurlijk voor 
theater en de schenker achter het laatste fonds gelooft heilig in de kracht van theatrale 
overdracht.’
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Anoniem, Somaskanda, Zuid-India, ca. 1100. Brons,  
47,1 x 64,5 x 18,5 cm. AK-RAK-2012-1. 

Aankoop met steun van de BankGiro Loterij.
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Museumbezoekers van alle leeftijden
Het Rijksmuseum streeft ernaar dat de Teekenschool uitgroeit tot een van de belangrijkste 
museale educatieve centra van Europa. ‘We verbinden publiek en collectie met elkaar op een 
manier die nergens anders wordt vertoond’, aldus Broekgaarden. Want het uitgangspunt voor 
onze activiteiten is altijd een bezoek aan de collectie en ze aansluiten bij de belevings wereld 
van bezoekers van alle leeftijden. Met onze programma’s en state-of-the art middelen zijn  
we uniek in de museumwereld. Daar zijn we uiteraard trots op. Trots én dankbaar dat we deze 
prachtige plek geheel met steun van SNS REAAL Fonds en van alle andere begunstigers  
hebben kunnen ontwikkelen.’

De Teekenschool en onze educatieve projecten zijn mogelijk gemaakt door:

SNS REAAL Fonds    
Vandenbroek Foundation   
de Vink Family     
Bestuursfonds Hollandse Meesters 
Kindereducatie Fonds    
Freek & Hella de Jonge Fonds 
Louis Vuitton
H&H Fonds 
FETIM Group  
Stichting Zabawas 
Anonieme schenkers 

    

NIeuw topstuK IndIase Kunst

De bronzen beeldengroep toont de hindoegod Shiva met zijn vrouw Uma en hun kind Skanda. 
Deze scène ontstond in de 7de eeuw in het zuidoosten van India en wordt Somaskanda 
genoemd. De term verwijst naar Shiva, en betekent in het Sanskriet ‘samen met Uma en 
Skanda’. Tijdens de Chola-dynastie (9de-13de eeuw) werden bronzen versies van Somaskanda 
gemaakt die tot de allermooiste uit de Indiase kunstgeschiedenis behoren. Zij dienden als 
processie beelden die tijdens tempelfestivals, rijkversierd met bloemen, kleden en sieraden, 
door de stad werden gedragen. Zo kreeg elke gelovige de kans om in contact te komen  
met de goden. Samen met de dansende Shiva in de collectie van het Rijksmuseum behoort  
de Somaskanda tot de absolute topstukken van Indiase kunst. 
 Het Rijksmuseum verwierf de Somaskanda met steun van de BankGiro Loterij. 
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Boven: Ellen van Bork controleert het email van een renaissance 
juweel op schade.
Onder: Tamar Davidowitz maakt een 19de-eeuwse broche 
schoon in het Restauratieatelier.

Foto’s Myra May
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‘Zonder het GIesKes-strijbIs Fonds was dIt ons nooIt geluKt’

Maar liefst 250 juwelen kregen ze vorig jaar in handen, junior metaal restauratoren Ellen  
van Bork en Tamar Davidowitz. Stuk voor stuk werden ze uitvoerig onderzocht en met liefde 
gerestaureerd. De juwelencollectie moest voor de opening van het nieuwe Rijksmuseum 
gereed zijn. ‘Zelfs in mijn dromen was ik ermee bezig.’

Het is voor veel mensen een vrij onbekend beroep, restaurator. Je wordt het dan ook niet 
zomaar. Pas na een intensieve studie van acht jaar met diverse stages en onderzoeks projecten 
mag je jezelf junior restaurator noemen. Ellen en Tamar hebben eerst stage gelopen op de 
afdeling Conservering & Restauratie van het Rijksmuseum. ‘Toen we werden gevraagd om  
de juwelencollectie te restaureren, sprongen we een gat in de lucht’, vertelt Tamar. ‘Juwelen 
zijn ontzettend leuk om te doen. Het is een enorme uitdaging, want al zijn het kleine objecten, 
ze zijn meestal zeer complex. Je moet met zo veel dingen rekening houden.’

CSI
Bij een restauratie van een juweel zijn drie aspecten van belang: het technische, het kunst-
historische en het natuur weten schappelijke. ‘Eerst bekijken we met een microscoop waar de 
problemen zitten’, legt Ellen uit. ‘Meestal rijzen er dan bepaalde kunsthistorische vragen: waar 
komt het vandaan, door wie is het gemaakt en wanneer? Die bespreken we met Dirk Jan 
Biemond, onze conservator metalen. Daarna proberen we de technische vragen waar we nog 
geen antwoord op hebben met natuurwetenschappelijke technieken te beantwoorden.’ Het 
metaalatelier beschikt over zeer innovatieve apparaten waarmee de authenticiteit van een 
juweel kan worden vastgesteld: een HIROS-microscoop, een UV-filter en röntgen fluorescentie. 
De eerste is een digitale microscoop waarmee het reliëf van een juweel in kaart kan worden 
gebracht, met een UV-filter kunnen deeltjes die later zijn aan gebracht achterhaald worden  
en röntgenfluorescentie doet eigenlijk hetzelfde, maar dan speciaal voor het email op een 
sieraad. ‘Deze technieken gebruiken we als het object er ‘verdacht’ uitziet. Als er bijvoorbeeld 
sprake is van een reparatie. Met de apparaten kunnen later aangebrachte elementen eruit 
gedestilleerd worden’, licht Ellen toe. ‘Deze onderzoeken doet onze technisch analist Guus 
Verhaar, ook werkzaam dankzij het Gieskes-Strijbis Fonds. Het is hier soms net CSI,’ vertelt 
Tamar lachend.
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Volkswagenbusje van sponsor PON Holdings B.V., beplakt met 
afbeeldingen van details van prenten van Jacob Marrel uit  
de Rijksmuseumcollectie, tijdens de lancering van Rijksstudio  
op 30 oktober 2012. 

Rijksstudio is ontwikkeld met steun van de BankGiro Loterij.

Foto Erik Smits 
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Stabiliseren
Door deze drie aspecten samen te voegen, ontstaat er een zo compleet mogelijk beeld van  
een object. Hierdoor kan het beste ‘behandelplan’ worden opgesteld. Het voornaamste doel 
van dit project was het stabiliseren van de juwelen. ‘We hebben álle 250 juwelen in handen 
gehad, onderzocht en gerestaureerd. Natuurlijk vroeg de een meer aandacht dan de ander.  
Zo ben ik met een harlekijntje uit 1700 bijna een week bezig geweest’, vertelt Ellen. ‘Met name 
de renaissance juwelen kunnen erg instabiel zijn. Dat komt door het email, een gekleurd 
glaslaagje dat op het metaal is gesmolten. Erg kenmerkend voor juwelen uit die tijd. Waar-
schijnlijk was het groene email van het harlekijntje zo beschadigd dat een of andere slimmerik 
had bedacht het dan maar gewoon met verf over te schilderen. Dat moest ik verwijderen  
en daar ben ik echt úren mee bezig geweest.’ Ook Tamar kwam bij een bijzondere agraaf,  
een soort medaillon, vreemde reparaties tegen. ‘De agraaf was zo virtuoos in elkaar gezet.  
Ik ben er een week mee bezig geweest. Als iets zo mooi is, wil je dat eren door het de beste 
behandeling te geven.’ 

Doorbikkelen
Dirk Jan Biemond wilde met de presentatie in het Rijksmuseum mogelijk gemaakt door een 
bijdrage van de Tiffany & Co. Foundation een chronologisch verhaal van de geschiedenis van 
het sieraad vertellen. Dat betekende voor de dames dat ze in 2012 wel even moesten door-
bikkelen. ‘Het waren er zo veel,’ zegt Ellen. ‘Als het had gekund, hadden we hier ’s nachts ook 
gezeten. Zelfs in mijn dromen was ik ermee bezig. Daarin heb ik er wel een paar laten vallen.’ 
De twee junior metaal restauratoren en de technisch analist, een onmisbaar trio voor de 
juwelencollectie van het Rijksmuseum, waren er nooit geweest zonder de steun van het 
Gieskes-Strijbis Fonds. Ze financierden de aanstelling van de drie en maakten ook de ‘CSI’-
apparatuur mogelijk waardoor de juwelen nu in het Rijksmuseum pronken: ‘Zonder het 
Gieskes-Strijbis Fonds was dit ons nooit gelukt.’

Fondsen die bijdragen aan de (historische) juwelencollectie van het Rijksmuseum: 

Gieskes-Strijbis Fonds
The Tiffany & Co. Foundation
Stichting Kramer-Lems
Juwelenfonds

    

RijksstudIo: maaK Je eIgen meesterwerK

In oktober lanceerde het Rijksmuseum Rijksstudio. Via deze innovatieve beeldbank zijn ruim 
140.000 afbeeldingen van werken uit de collectie van het Rijksmuseum gratis online beschik-
baar gemaakt voor het publiek. Bekende, onverwachte en verrassende beelden om tot in detail 
op in te zoomen, te ‘liken’, te downloaden én om zelf mee aan de slag te gaan. Taco Dibbits, 
directeur Collecties: ‘Rijksstudio is ontstaan vanuit de overtuiging dat de collectie van het 
Rijksmuseum van en voor iedereen is. Om naar te kijken en van te genieten en ook om er zelf 
iets nieuws mee te maken. In iedereen schuilt een kunstenaar!’ Rachel Harding van Droog 
Design en ontwerper Alexander van Slobbe lieten zich als eersten inspireren door de collectie 
en maakten een eigen creatie, respectievelijk een fraaie tatoeage van een 17de-eeuws bloem-
stilleven en een mooie zijden sjaal op basis van een verzameling zilveren kannen. Rijksstudio  
is tot stand gekomen dankzij de genereuze steun van de BankGiro Loterij. 
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Marije Jansen bekijkt een Japanse prent in het depot. 

Foto Myra May 
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Een JunIor conservator Japanse prenten In het Rijksmuseum 

Dankzij de steun van het Bervoets Fonds kon het Rijksmuseum in 2012 een junior conservator 
Japanse prenten aanstellen: Marije Jansen. Daarmee ging een lang gekoesterde wens van  
het museum in vervulling, maar ook voor Marije kwam een droom uit.

‘Ik ben hier begonnen als catalogiseerder Japanse prenten, dat heb ik ruim twee jaar gedaan. 
Het museum wilde wel graag een conservator voor de collectie, omdat ze zo mooi is en speciale 
aandacht verdient, maar er was geen geld voor. Ik had me daar al bij neergelegd. Je kunt  
je dus wel voorstellen hoe blij ik was toen ik hoorde dat de functie door het Bervoets Fonds 
gefinancierd ging worden.’ 

Hiroshige
‘Ik heb eerst Japanse taal en cultuur gestudeerd en ben me later op de Japanse kunst gaan 
toeleggen. Na een stage bij een kunsthandel die zich richtte op Japanse prenten ben ik me 
daarin gaan specialiseren. Grappig genoeg had ik al op mijn zevende een prent van Hiroshige 
in mijn kamer hangen, al had ik geen idee wat het was. Blijkbaar voelde ik me er toen al tot 
aangetrokken. Ze zijn ook zo mooi, heel kleurrijk en figuratief. Sommige mensen vinden ze 
zoet sappig, maar er zitten ook gruwelijke afbeeldingen tussen. En dan zijn er natuurlijk nog  
de shunga, de erotische prenten. Ik heb ooit aan een grote tentoonstelling erotische prent-
kunst in de Kunsthal in Rotterdam meegewerkt. Daar kwamen mensen naar me toe om  
te vragen of mijn ouders dat wel goed vonden... Maar ik werkte al jaren tussen de shunga 
prenten. Die horen er gewoon bij. Ik kijk er niet meer van op.’

Rijksstudio
‘Ik ben verantwoordelijk voor de collectie Japanse prenten en geïllustreerde boeken van  
het Rijksprentenkabinet. De Japanse prenten behoren niet tot de vaste opstelling van het 
Rijksmuseum. Dat is niet mogelijk omdat ze erg gevoelig voor licht zijn. Wel ben ik begonnen 
met de voorbereiding voor een grote Japanse prentententoonstelling. Het duurt nog een  
paar jaar, maar het wordt een bijzondere presentatie en tot die tijd zijn de prenten gelukkig 
via Rijksstudio te bewonderen. Dat is de online beeldbank waar werken uit de collectie van  
het Rijks te zien zijn. Het publiek kan van alles met die afbeeldingen doen: printen, inlijsten, 
afdrukken op jurkjes, gordijnen, koffiemokken, noem maar op. Dat is zo gaaf. Een van mijn 
taken als conservator is om ervoor te zorgen dat de hele collectie Japanse prenten via 
Rijksstudio toegankelijk is.’

Verzamelaars
‘Sinds het bekend is geworden dat er in het Rijks een conservator Japanse prenten is aan-
gesteld, krijg ik veel enthousiaste reacties, vooral van verzamelaars. Mensen bellen me 
bijvoorbeeld om te vragen of ik langs wil komen omdat ze niet goed weten wat ze met hun 
collectie moeten. Ik heb ook contact gehad met verzamelaars die hun prenten eigenlijk  
aan een instelling in het buitenland wilden schenken omdat ze vonden dat er hier geen  
goede plek voor was, maar die nu van gedachten veranderd zijn. Dat is ontzettend leuk.’
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Yashima Gakutei (1786–1868), twee van de vijf  
Onverschrokken Generaals van de Suikoden, 1830.  
RP-P-1012–106-1,2.

Aankoop met steun van het Goslings NieuwBeerta Fonds.



23

Vijf op een rij
‘Een hoogtepunt uit 2012 waren twee aankopen op de PAN Amsterdam. Ik heb daar met  
behulp van het Goslings NieuwBeerta Fonds twee surimono’s gekocht. Dat zijn fantastische 
aan winsten, want ze behoren tot een vijfluik waarvan we er al twee hadden. Er ontbreekt  
er dus nog een, maar ik hou natuurlijk nauwlettend in de gaten of die ergens te koop wordt 
aangeboden. Het zou geweldig zijn als de serie straks compleet is.’

   

Het Rijksprentenkabinet 
Het Rijksprentenkabinet beheert een omvangrijke collectie Japanse prentkunst, die in de loop 
van de 20ste eeuw is opgebouwd. Aanvankelijk bestond de collectie uit een aantal prenten 
afkomstig uit verzamelingen van kunstenaars, zoals George Hendrik Breitner en Vincent van 
Gogh, aangevuld met werken uit het bezit van de School voor Kunstnijverheid, die Japanse 
voorbeelden in het tekenonderwijs gebruikte. Pas in de jaren 50 werd de echte basis van  
de huidige collectie gelegd middels de verwerving van twee grote verzamelingen. De tabaks-
handelaar Ferdinand Lieftinck deed bijna zijn hele collectie van de hand, om ver volgens hele-
maal opnieuw te beginnen en een selecte verzameling van louter top stukken aan te leggen. 
Deze uitgelezen verzameling werd in 1956 verworven door het Rijksmuseum. Daarnaast werd 
een aanzienlijke collectie surimono-prenten (luxe, privé uitgegeven prenten) aan het museum 
nagelaten door dr. Bierens de Haan. Hiermee had het museum een goede basiscollectie met 
representatieve werken in huis, die in de halve eeuw daarna is uit gegroeid tot een alom-
vattend overzicht van de Japanse prentkunst van de 17de tot de vroege 20ste eeuw. 

Dankzij drie belangrijke schenkingen is de collectie Japanse prentkunst vervolgens met  
een groot aantal werken aangevuld. 

•  De verzameling surimono-prenten is versterkt met meer dan  
400 exemplaren, geschonken door de heer J.W. Goslings. Hiermee 
behoort de verzameling surimono in het Rijksmuseum, in numerieke 
en kwalitatieve zin, tot een van de beste ter wereld. 

•  Van de heer J. Perrée ontving het museum een legaat van meer dan 
450 prenten van de kunstenaar Koson. 

•  Met het legaat van de heer prof. dr. H.C. Bos, bestaande uit 180 
prenten uit de eerste helft van de 19de eeuw, werd een lacune op 
dat gebied ingevuld. 
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International Circle Travel Program 2012 naar Dresden, Duitsland.

Foto’s David Brandt
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InternatIonal CIrcle 

De Rijksmuseum International Circle wordt een steeds grotere groep kunst- en geschiedenis-
liefhebbers en ver zamelaars van over de hele wereld. Er zijn twee mogelijkheden om lid  
te worden: als International Patron (vanaf € 5.000) en als Chairman’s Circle member  
(vanaf € 15.000). Elk jaar wordt er onder meer een Travel Program georganiseerd. Members 
bezoeken onder leiding van conservatoren interessante musea en collecties, waarbij deuren 
worden geopend die normaal gesloten blijven. In 2012 werd er afgereisd naar Dresden, 
Duitsland. Daar werd uiteraard een bezoek gebracht aan de Gemaldegalerie Alte Meister  
en de Porzellan samlung, plus een privébezoek aan het wereldberoemde Grüne Gewölbe  
in het Koninklijk Paleis. Ook diverse kastelen in de omgeving van de stad, zoals Schloss 
Moritzburg, stonden op het programma. 
 Om de heropening van het museum onder de aandacht te brengen, ging de Brieflezende 
vrouw van Johannes Vermeer op wereldreis. Het topstuk uit ongeveer 1663 reisde naar 
Shanghai en São Paulo. Ook onze International Circle members werden in deze wereldsteden 
ontvangen. In São Paulo maakten zij de opening van de tentoonstelling door prins Maurits  
en prinses Marilène mee. 

 

 



26 27

Adriaan de Lelie, Portret van de familie van Adriaan Bonebakker 
met Dirk L. Bennewitz, 1809. Olieverf op doek, 66 × 83,5 cm. 

Bonebakker en Bennewitz waren rond 1810 de beste 
Amsterdamse zilversmeden. De Lelie portretteerde beiden hier 
in de huiselijke kring, met Bonebakkers vrouw, zijn vijf dochters 
en enige zoon. De familie drinkt thee, vermoedelijk in hun huis 
op de hoek van de Herengracht en de Reguliersgracht. 
Bennewitz houdt een zogeheten kastanjevaas vast, van het type 
dat ook in een vitrine op zaal te zien is in het nieuwe 
Rijksmuseum. 

Aankoop met steun van het Ernst Nijkerk Fonds.
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NIeuwe schenKIngen, Fondsen op Naam en toezeggIngen

In 2012 heeft het Rijksmuseum Fonds de volgende nieuwe schenkingen,  
Fondsen op Naam en toezeggingen ontvangen:

BankGiro Loterij 
Extra trekking beeldententoonstellingen Rijkstuinen 
€ 1.500.000

Gieskes-Strijbis Fonds  
Restauraties collectie pastels, schilderijlijsten,  
meubelen, juwelen en email 
€ 295.000 (€ 160.000 in 2012, € 135.000  
in 2013)

Mondriaan Fonds  
Documentaire ‘Rijksmuseum, ons museum’, AVRO 
€ 40.000 (2 termijnen, vanaf 2012) 

Prins Bernhard Cultuurfonds  
Inrichting Auditorium 
€ 250.000 (ontvangst in 2013) 

Samuel H. Kress Foundation  
Digitalisering Historische Fotocollectie
$ 60.000 (2 termijnen, vanaf 2012) 

SNS REAAL Fonds  
Hoofdbegunstiger programmering Teekenschool 
€ 900.000 (3 termijnen, vanaf 2013)
Ontwikkeling Multimediatour, geselecteerd project  
‘Digitale innovatie van Musea’ 
€ 25.000 (ontvangst in 2013)

TEFAF Museum Restoration Fund  
Restauratie tien pleurants van het praalgraf van  
Isabella van Bourbon, Renier van Thienen 
€ 22.000 

The Tiffany & Co. Foundation  
Conservering en onderzoek juwelencollectie 
$ 390.000 (3 termijnen, vanaf 2012) 

Bervoets Fonds  
Ten behoeve van een conservator Japanse prenten.
€ 250.000 (5 termijnen, vanaf 2012) 

Don Quixote Fondation  
Ten behoeve van de jaarlijkse beeldententoonstelling  
in de Rijkstuinen.
€ 3.200.000 (8 termijnen, vanaf 2013)  

Ernst Nijkerk Fonds  
Ten behoeve van educatie, onderzoek en aankoop van  
de collectie zilver van het Rijksmuseum en in het bijzonder 
Amsterdams zilver. 
€ 150.000 (5 termijnen, vanaf 2012)  

Familie Staal Fonds  
Ten behoeve van de ontwikkeling en uitvoering van een 
rondleiding over de architectuur van het Rijksmuseum  
en het ondersteunen van de Aziatische collectie.
€ 250.000 (5 termijnen, vanaf 2012)  

Fonds Beukenhorst  
Ten behoeve van wetenschap en educatie in de meest  
brede zin van het woord.
€ 300.000 (5 termijnen, vanaf 2013)  

Fonds de Zuidroute  
Ten behoeve van activiteiten en initiatieven die betrekking 
hebben op de geschiedenis of historische objecten 
verbonden aan de periode van de VOC en/of WIC.
€ 48.000 (5 termijnen, vanaf 2012)  

Freek & Hella de Jonge Fonds  
Ten behoeve van de theatrale presentatie voor  
de Gouden Eeuw. 
€ 100.000 (5 termijnen, vanaf 2012)  

Kindereducatie Fonds  
Ten behoeve van het spelenderwijs overdragen van kennis 
van de vaderlandse geschiedenis en kunst aan kinderen.
€ 100.000 

Paul en Hanneke Van Den Hoek Fonds  
Ten behoeve van de afdeling Conservering & Restauratie
€ 50.000 (5 termijnen, vanaf 2012)  

Bijdrage provincie Noord- en Zuid Holland
€ 20.000

De heer H.B. van der Ven 
Ten behoeve van diverse aankopen.

Vincent Mentzel Fonds  
Ten behoeve van het toegankelijk maken van het foto
journalistieke werk in de collectie van het Rijksmuseum.
€ 100.000  

de Vink Family  
Ten behoeve van het Medialab in de Teekenschool. 
$ 250.000 (vanaf 2013) 

Henri en Winnie Wientjes 
Ten behoeve van het ondersteunen van projecten  
in de meest brede zin van het woord en de publicatie  
‘Ghana’ in de Landenreeks van het Rijksmuseum. 
€ 290.000
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Hoofd Conservering & Restauratie Robert van Langh promoveerde 
op 11 december 2012 aan de TU Delft op Technical Studies  
of Renaissance Bronzes. The use of neutron imaging and time 
offlight neutron diffraction in the studies of the manufacture  
and determination of historical copper objects and alloys. 

De publicatie is mogelijk gemaakt door  
het Migelien Gerritzen Fonds. 

Foto’s Myra May 



28 29

Bijdragen aan het Rijksmuseum voor aanKopen en proJecten 

In 2012 werd een totaalbedrag van € 4.163.901 voor aankopen en projecten door  
het Rijksmuseum Fonds als bijdrage aan het Rijksmuseum ter beschikking gesteld.  
Per Fonds betreft dit de volgende bedragen:

BankGiro Loterij
Aankopen
• Somaskanda, anoniem 
 € 1.366.574 
• De apostel Petrus, Artus Quellinus 
 € 50.000 
•  Tekening Forum van Nerva, Pieter Lastman 
 € 193.237 
• Compositie 1919, Bart van der Leck 
 € 231.440  
• Ruimtecircus, Constant 
 € 250.000  
•  Prototype Beugelstoel 3, Rietveld  

en Groenekan
 € 40.000 
Ontwikkeling Rijksstudio 
€ 856.676
Overige projecten 
€ 80.402

Bank of America Art Conservation Project
Restauratie Simpliciakabinet 
€ 45.581 

Cornelis Kruseman – J.M.C. Ising Stichting 
Restauratie Godsvrucht, Cornelis Kruseman 
€ 5.000 (afwikkeling project) 

Elise Mathilde Fonds 
Restauratie Vrouw voor een spiegel,  
Gerard ter Borch 
€ 30.000 

Gieskes-Strijbis Fonds 
Restauraties collectie pastels, schilderijlijsten,  
meubelen, juwelen en email 
€ 111.609 

Samuel H. Kress Foundation 
Digitalisering Historische Fotocollectie 
€ 22.932

Stichting Daendels 
Restauratie Portret van Dr. Leonardus  
van der Voort, Johan Bernard Scheffer
€ 6.000 

TEFAF Museum Restoration Fund 
Restauratie tien pleurants van het praalgraf van  
Isabella van Bourbon, Renier van Thienen
€ 13.225 (restant € 8.775 wordt geëffectueerd in 2013)
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Piet Zwart, Fotoboek Nederlandse Kabelfabriek Delft, 1928.  
RP-F-2012-107.

Aankoop met steun van het Paul Huf Fonds en Baker & McKenzie.
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A.E. van Kampen Fonds  
Aanstelling junior restaurator metalen  
Arie Pappot 
€ 21.078 

Bervoets Fonds
Aanstelling conservator Marije Jansen 
€ 10.586

Bestuursfonds Hollandse Meesters 
Aanstelling prof. dr. Frits Scholten, senior  
conservator beeldhouwkunst, als bijzonder hoogleraar, 
Rijksmuseum-leerstoel met als leeropdracht  
theorie en geschiedenis van de collectievorming 
€ 29.000
Theatrale rondleiding 
€ 87.600 (geëffectueerd in 2013) 
Documentaire ‘Rijksmuseum, ons museum’, AVRO 
€ 30.000 (geëffectueerd in 2013) 

Dr. Anton C.R. Dreesmann Fonds
Aanstelling projectmedewerker 
€ 9.864

Flora Fonds 
Digitale catwalk 
€ 41.078

Fonds 1975
Aankopen 
Autoboek, Pieter Boersma 
€ 2.000 
The Eyes of War (6 foto’s),  
Martin Roemers 
€ 7.200 (geëffectueerd in 2013)
 Bijdrage aan de tentoonstelling Ahmet Polat.  
Het moderne Turkije 
€ 2.500 (geëffectueerd in 2013) 

Migelien Gerritzen Fonds
Bijdrage promotie Robert van Langh 
€ 24.816
Aanstelling technisch analist 
€ 6.203
Workshop nieuwe methoden schoonmaken  
geschilderde en geverniste oppervlakken 
€ 7.000 (geëffectueerd in 2013) 
Scriptieprijs opleiding Conservering & Restauratie 
€ 1.000 (geëffectueerd in 2013) 

Goslings NieuwBeerta Fonds 
Aankopen
2 surimono prenten van Yashima Gakutei 
€ 5.000
Album met enveloppen van diverse kunstenaars 
€ 7.650
4 shunga prenten van Torii Kiyonobu 
€ 10.000

Fonds De Haseth-Möller 
Aankoop Biscuit beeldengroep Pygmalion en Galathea, 
Manufacture royale de Sèvres, het model door  
Étienne-Maurice Falconet, de vergulding van de sokkel 
door Étienne-Henri Le Guay, ca. 1780
€ 25.017
Bijdrage aankoop Haveningang van Willemstad,  
Prosper Crebassol 
€ 10.000 

Framingham
Afwikkeling ten behoeve van prentenkabinet
€ 5.000

H&H Fonds 
Ontwikkeling educatieve projecten 
€ 14.583

Manfred & Hanna Heiting Fonds 
Publicatie van deel 12 en 13 van de reeks ‘Rijksmuseum 
Studies in Photography’ 
€ 39.246

Paul Huf Fonds 
Aankoop fotoboek Nederlandsche Kabelfabriek, Delft,  
Delft, Piet Zwart 
€ 15.000

Johan Huizinga Fonds 
Restauratie De geschutgieterij van Hendrik Trip  
te Julitabroeck in Södermanland, Zweden,  
Allaert van Everdingen 
€ 17.840
Aankoop Haveningang van Willemstad, Prosper Crebassol
€ 40.000 

Irma Theodora Fonds 
Restauratie van 3 gezichten op de Parelrivier, Kanton 
€ 20.000 (geëffectueerd in 2013)

Linda H. and George M. Kaufman
Ten behoeve van de publicatie Paris 1650–1900.  
Decorative Arts in the Rijksmuseum
€ 49.792

Louis Vuitton 
Ontwikkeling educatieve projecten
€ 14.583

Mevrouw D. Nixon
Aankoop Fantasiegezicht op een stad op een hoge 
rivieroever, Gerrit van Battem
€ 3.795
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Receptuurboeken Fonds
Aankopen
•  Een cleyn verffboecxken inhoudende seer constighe 

saeyet verwen, Gerbrand Nicolai. Leeuwarden, 1638
•  Noms des peintres les plus celebres et les plus connus, 

anciens & modernes, André Félibien. Paris, 1679
•  Natura artis studio feliciter repraesentata, sive, Humana 

statura per singula membra juxta aetates et sexus nova 
inventione accuratissime delineata, oder: Gründlich und 
vollkommene Anweisung zum Zeichnen und 
kunstmässige völlige Ausarbeitung menschlicher Statur 
männlichen und weiblichen Geslechts, vorgestellt und 
ins Kupfer gebracht von Johann Daniel Herz, 
Küpferstecher in Augspürg, Augsburg, 1723

•  Leçons ou traité élémentaire de dessein et de peinture 
composé d’après les vrais principes de l’art et mis à la 
portée de tout le monde, contenant: I. Les règles qu’on 
doit suivre en dessinant les differentes parties du corps 
humain, les animaux, les paysages et les fleurs;  
II. Une instruction sur la composition des couleurs;  
III. La nouvelle methode pour enseigner aux enfans  
à dessiner et à peindre, par Madame de Genlis.  
Leipzig, 1805

•  DayLight: a recent discovery in the art of painting:  
with hints on the philosophy of the fine arts, and on that 
of the human mind, as first dissected by Emanuel Kant,  
by Henry Kant. London, 1817

•  Le teinturier parfait, ou, L’art de teindre les soyes,  
laines, fils, chapeaux, &c., la maniere de mettre en 
couleur les cuirs, l’yvoire, les os, le bois, le verre,  
le cristal, &c. ; avec un traité des drogues & ingrediens 
qu’on y emploïe, du choix qu’on en doit faire,  
& de leur culture. Divisé en deux parties, Paris, 1716

•  Traité de peinture, suivi d’un Essai sur la sculpture.  
Pour servir d’introduction à une histoire universelle, 
relative à ces beauxarts, par M. Dandré Bardon.  
Paris, 1765

€ 14.295

Rijksmuseum Fonds
Bijdrage aan afdeling Development
€ 200.000

Sem Presser Fonds
Project Document NL Junior 
€ 1.526 (afwikkeling 2011) 

Familie Staal Fonds 
Onderzoek en publicatie Cuypersroute 
€ 21.008

Staal aan Zee, Tata Steel IJmuiden B.V. 
Aanstelling conservator Aziatische kunst Anna Ślączka 
€ 72.899

Vandenbroek Foundation 
Ontwikkeling Jij & de Gouden Eeuw 
€ 4.167

Van der Vossen-Delbrück Fonds 
Aankopen
•  Catalogue des estampes gravées d’après des tableaux  

de P.P. Rubens, Antoine Van Dyck et autres maîtres :  
qui forment le fonddeplanches de Theodr. J.  
Van Merlen, rue Kipdorp à Anvers, chez qui les estampes 
se vendent, aux prix qui y sont notés, en argent courant 
de Brabant, [Anvers ?], 1782

•  Vorlagen für LandschaftZeichner, Max-Joseph Wagenbauer. 
München, 1823 

•  A curious drawing book of heads, by Thomas Worlidge, 
neatly etched in the manner of Rembrandt.  
London, [ca. 1768]

•  Exposition internationale des arts decoratifs  
industriels et modernes, Paris, 1925 

•  Noms des peintres les plus celebres et les plus connus, 
anciens & modernes, André Félibien, Paris, 1679

€ 12.470

van Marle Fonds
Aanstelling analist 
€ 12.714

Veluvine Molijn de Groot Fonds 
Bezoek kinderen Nunspeet 
€ 20.064 

Virtutis Opus Fonds 
Aanstelling conservator maritieme collecties  
Jeroen van der Vliet 
€ 68.955

Willy van der Mandele Fonds 
Dendrochronologisch onderzoek 
€ 9.618

Ernst Nijkerk Fonds 
Aankoop Adriaan de Lelie, Portret van de familie  
van Adriaan Bonebakker met Dirk L. Bennewitz 
€ 30.000 (geëffectueerd in 2013) 

Fonds de Zuidroute
Restauratie schilderijlijsten bij Maquette van  
het eiland Deshima, en bij Gezicht op Canton  
van Johannes Vinckboons 
€ 10.178

Familie M.B.T. de Groot 
Publicatie FK 23 Bantam (verschijnt in 2013) 
€ 13.200
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Dr. Peter Klein uit Hamburg onderzoekt in het Restauratieatelier 
het schilderij De oude drinker van Gabriël Metsu. Aan de hand 
van de studie van de jaarringen wordt de houten drager van  
het schilderij gedateerd. 

Dit onderzoek wordt mogelijk gemaakt door  
het Willy van der Mandele Fonds.

Foto Myra May
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OverzIcht van alle Fondsen op Naam  
en gelabelde schenKIngen met doelstellIng

De Fondsen op Naam en gelabelde schenkingen bij  
het Rijksmuseum Fonds worden in dit overzicht vermeld 
op volgorde van oprichtings-/schenkingsdatum. 

J.W. Edwin vom Rath Fonds 
Aankoopfonds voor schilderijen, prenten of objecten  
in de categorie beeldhouwkunst en kunstnijverheid.

M.J. Drabbe Fonds 
Biedt middelen voor het verwerven van kunstvoorwerpen 
ten behoeve van de afdeling Aziatische kunst.

Paul Huf Fonds  
Het realiseren van aankopen voor de Nationale Fotocollectie.

Veluvine Molijn de Groot Fonds  
Laat jongeren uit Nunspeet op een inspirerende wijze 
kennismaken met het nationaal cultureel erfgoed.

Goslings NieuwBeerta Fonds  
Ten behoeve van het in stand houden en uitbreiden van  
de collectie Japanse prenten, in het bijzonder surimono,  
ten behoeve van het Rijksprentenkabinet. 

Suman Fonds 
Het bevorderen van de toegankelijkheid van het 
Rijksmuseum voor Engelstalige kinderen. 

Ebus Fonds  
Het verlenen van steun in de breedste zin van het woord 
aan de collectie middeleeuwse kunst in het Rijksmuseum. 

Gerhards Fonds  
Biedt middelen voor aankoop en behoud van Nederlandse 
schilderijen uit de 19de eeuw en de Romantische School.

Bank ten Cate & Cie Fonds  
Ten behoeve van aankopen, restauratie en onderzoek  
van en naar het textiel voor het interieur.

Scato Gockinga Fonds  
Ondersteunt de collectie scheepsmodellen  
in het Rijksmuseum.

Angelina Ognibeni – Jan van Hulsen
Ten behoeve van aankoop, restauratie, tentoonstelling  
en onderzoek van de verzameling Italiaanse tekeningen  
van het Rijksmuseum. 

Frits en Phine Verhaaff Fonds  
Aankoop en restauratie van, tentoonstellingen over  
en onderzoek naar middeleeuwse kunst. 

Manfred & Hanna Heiting Fonds  
Ter bevordering van fotohistorisch onderzoek door 
aankomende conservatoren uit binnen en buitenland  
aan de hand van originelen uit de Nationale Fotocollectie  
in het Rijksmuseum.

Johan Huizinga Fonds  
Ten behoeve van een optimale presentatie van het cultureel 
historisch erfgoed van Nederland in het Rijksmuseum. 

Receptuurboeken Fonds  
Aankoop, restauratie, onderzoek en onderwijs ten behoeve 
van receptuurboeken en handleidingen voor de kunstenaar. 

Sem Presser Fonds 
Mogelijk maken van een educatief project voor jongeren 
waarbij het uitgangspunt is dat jaarlijks een actueel aspect 
van de Nederlandse samenleving in een serie foto’s wordt 
vastgelegd. Het project wordt verbonden en loopt parallel 
aan de jaarlijkse fotoopdracht Document Nederland. 

A.E. van Kampen Fonds  
Aankoop, restauratie, tentoonstellingen en onderzoek  
van zilver.

Bas ten Haaf Fonds  
Komt ten goede aan het optimaal toegankelijk maken  
van het Rijksmuseum voor mindervalide en lichamelijk 
gehandicapte bezoekers.

Van der Vossen-Delbrück Fonds  
Ten behoeve van aankoop, restauratie en onderzoek  
van kunsttheoretische en kunsttechnologische bronnen. 

Sara Geertruida Aalders-Huender Fonds  
Ten behoeve van de collectie kant.

Maria Adriana Aalders Fonds  
Ten behoeve van de collectie vaderlandse geschiedenis  
en de collectie Nederlands cultureel erfgoed.

J.A.J. en M.A. Risseeuw Fonds  
(opgericht door mevrouw M.A. Risseeuw) 
Ten behoeve van aankoop, restauratie en tentoonstellingen 
van schilderijen en aquarellen uit de periode van de Haagse 
School. 

Willy van der Mandele Fonds  
Ten behoeve van restauratie en onderzoek naar schilderijen. 

Knecht-Drenth Fonds 
Ten behoeve van het aankopen van Nederlands gelieerde 
schilderijen uit de 20ste eeuw.

Migelien Gerritzen Fonds 
Ten behoeve van educatieve activiteiten voor de afdeling 
Conservering & Restauratie in de breedste zin van het 
woord.

Staal aan Zee, Tata Steel IJmuiden B.V.  
Ten behoeve van de aanstelling van een conservator Indiase 
kunst. 

Sylvia en Carel Willink Fonds 
Ten behoeve van het bestuderen, restaureren, verwerven  
en uitdragen van het werk van Carel Willink. 

Bestuursfonds Hollandse Meesters  
Ten behoeve van educatieve programma’s, projecten  
en middelen. 

Johanna Kast-Michel Fonds  
Ondersteunt opleidingsmogelijkheden, onderzoek  
en uitvoering van projecten voor restauratoren.
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Vandenbroek Foundation  
Canonproject Publiek & Educatie: Jij & de Gouden Eeuw.

Virtutis Opus Fonds  
Ten behoeve van de aanstelling van een conservator  
en restaurator voor het behoud van en wetenschappelijk 
onderzoek naar de collectie marinemodellen.

Flora Fonds  
Ten behoeve van de digitalisering en ontsluiting  
van de kostuum en modeprenten. 

Fonds 1975 
Maakt werving mogelijk ten behoeve van de collectie 
documentaire fotografie.

Dr. Anton C.R. Dreesmann Fonds 
Ten behoeve van fundamenteel materiaal technisch 
onderzoek naar schilderijen.

Irma Theodora Fonds  
Ten behoeve van het ondersteunen van projecten  
in de meest brede zin van het woord.

Familie M.B.T. de Groot  
Ten behoeve van de aankoop van en publicatie over  
de FK 23 Bantam.

H&H Fonds  
Ten behoeve van educatie. 

Fonds Delfts Aardewerk 
Ten behoeve van het garanderen en overdragen van kennis 
van Nederlands en specifiek Delfts aardewerk in het 
Rijksmuseum.

Fonds De Haseth-Möller  
Ten behoeve van de bevordering van de 18de eeuw,  
met name op het gebied van onderzoek en opleiding

Linda H. Kaufman en George M. Kaufman 
Ten behoeve van de publicatie ‘Paris 1650–1900, Decorative 
Arts in the Rijksmuseum’ door Reinier Baarsen. 

Louis Vuitton  
Ten behoeve van educatieve programma’s, projecten  
en middelen.

Juwelenfonds  
Ten behoeve van de collectie juwelen van het Rijksmuseum.

van Marle Fonds 
Ten behoeve van restauratie, conservering en onderzoek 
binnen de discipline van werken op papier.

Fonds de Zuidroute  
Ten behoeve van activiteiten en initiatieven die betrekking 
hebben op de geschiedenis of historische objecten 
verbonden aan de periode van de VOC en/of WIC.

Familie Staal Fonds  
Ten behoeve van de ontwikkeling en uitvoering van een 
rondleiding over de architectuur van het Rijksmuseum  
en het ondersteunen van de Aziatische collectie.

Don Quixote Fondation  
Ten behoeve van de jaarlijkse beeldententoonstelling  
in de Rijkstuinen.

Bervoets Fonds  
Ten behoeve van een conservator Japanse prenten.

Kindereducatie Fonds 
Ten behoeve van het spelenderwijs overdragen van kennis 
van de vaderlandse geschiedenis en kunst aan kinderen.

Vincent Mentzel Fonds  
Ten behoeve van het toegankelijk maken van het foto
journalistieke werk in de collectie van het Rijksmuseum.

Fonds Beukenhorst  
Ten behoeve van wetenschap en educatie in de meest  
brede zin van het woord. 

Paul en Hanneke Van Den Hoek Fonds  
Ten behoeve van de afdeling Conservering & Restauratie.

Freek & Hella de Jonge Fonds  
Ten behoeve van de theatrale presentatie van de Gouden 
Eeuw. 

Ernst Nijkerk Fonds  
Ten behoeve van educatie, onderzoek en aankoop van  
de collectie zilver van het Rijksmuseum en in het bijzonder 
Amsterdams zilver. 

de Vink Family  
Ten behoeve van het Medialab in de Teekenschool. 

Henri en Winnie Wientjes  
Ten behoeve van het ondersteunen van projecten in de 
meest brede zin van het woord en de publicatie ‘Ghana’  
in de Landenreeks van het Rijksmuseum. 

Rijksmuseum International Circle  
Ten behoeve van diverse projecten in het Rijksmuseum  
in de meest brede zin van het woord. 

Overige en anonieme schenkers 
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VerantwoordIngsverKlarIng

Besturen en toezicht houden
Het Rijksmuseum Fonds hanteert het bestuursmodel en wordt bestuurd door een onafhan-
kelijk en onbezoldigd bestuur. Het bestuur bestaat uit ten minste vijf en ten hoogste zeven 
natuurlijke personen. Nieuwe bestuursleden worden benoemd door het bestuur, gehoord 
hebbende de hoofddirecteur van het Rijksmuseum. Bij de vervulling van vacatures in het 
bestuur wordt beoordeeld welke specifieke deskundigheid gewenst is. Bestuursleden worden 
benoemd voor een periode van vier jaar. Ieder bestuurslid kan eenmalig worden herbenoemd 
voor nog een periode van vier jaar. 

Het bestuur van het Rijksmuseum Fonds onderschrijft de Code Goed Bestuur voor Goede Doelen.

Het bestuur vergadert vier keer per jaar in aanwezigheid van de directie van het Rijksmuseum. 

Het Rijksmuseum Fonds heeft geen personeelsleden in dienst. De fondsenwerving wordt 
verzorgd door de afdeling Development van het Rijksmuseum, onder andere middels twee 
medewerkers fondsenwerving die geheel werkzaam zijn voor het Rijksmuseum Fonds.  
De financiële administratie wordt verzorgd door de afdeling Financiële Zaken van het 
Rijksmuseum.

Het bestuur bestaat momenteel uit vijf leden en is als volgt samengesteld: een voorzitter, 
penningmeester, en drie leden. De penningmeester en een lid van het bestuur zijn belast met 
het formuleren van adviezen aan het bestuur met betrekking tot het beleggingsbeleid en het 
toezicht op de uitvoering hiervan. Zij worden hierbij bijgestaan door een fiduciair vermogens-
beheerder die bewaakt of de verschillende vermogensbeheerders handelen volgens het door  
het bestuur gegeven beleggingsmandaat. De fiduciair vermogensbeheerder stelt maandelijks 
een integrale rapportage op over de performance van de beleggings portefeuilles waarin  
een analyse wordt gemaakt van de gerealiseerde beleggingsuitkomsten ten opzichte van  
het beleggingsplan.

Voor elke bestuursvergadering worden door de afdeling Financiële Zaken van het Rijksmuseum 
financiële rapportages gemaakt over de aanwending van de verschillende fondsen, de 
resultaten van de fondsenwerving en de ontwikkeling van de kosten van beheer en adminis-
tratie en van de eigen fondsenwerving. Voor deze laatste kosten hanteert het Rijksmuseum 
Fonds in de meerjarenraming een norm van maximaal 15%. Het kosten percen tage van de eigen 
fondsen werving over 2012 bedraagt 4,21%, hetgeen lager is dan de door het CBF gehanteerde 
norm van 25%. De financiële rapportages worden voor elke vergadering besproken met  
de penningmeester en vervolgens voorzien van een advies voorgelegd aan het bestuur.

Naast het financieel beheer worden op bestuursvergaderingen het jaarplan en de realisatie 
hiervan besproken, beleidsvraagstukken zoals het fondsenwervingsbeleid, de bestuurs-
samenstelling en het eigen functioneren.

In het kader van een verdergaande professionalisering van het Rijksmuseum Fonds heeft het 
bestuur een financiële en een beleggingsadviescommissie ingesteld en zijn de leden benoemd. 
Ook is in 2012 het functioneren van de bestuursleden geëvalueerd. Deze evaluatie vindt 
jaarlijks plaats.

De door het bestuur aangestelde registeraccountant controleert jaarlijks in het kader van  
de jaarrekeningcontrole de opzet, het bestaan en de werking van de administratieve organi-
satie en interne beheersing. De externe accountant is aanwezig op de bestuursvergadering 
waarin de jaarrekening wordt besproken, vastgesteld en goedgekeurd. 

Doelbereik en efficiënte middelenbesteding
Het Rijksmuseum Fonds streeft ernaar zo effectief en doelmatig mogelijk te werken om zijn 
doelstellingen te realiseren. Dit gebeurt door jaarlijks een operationeel jaarplan met een 
bijbehorende begroting op te stellen waarin nader invulling wordt gegeven aan de strate-
gische planning en de financiële meerjarenraming. 

Het jaarplan dient als basis voor de begroting van de uitvoeringskosten. Besteding van 
middelen ten behoeve van de uitvoeringskosten fondsenwerving vindt plaats overeen komstig 
de begroting. Over de voortgang van het jaarplan en de uitvoeringskosten wordt ieder  
kwartaal tijdens de bestuursvergadering gerapporteerd.

Het Rijksmuseum Fonds heeft zich sinds de oprichting in 1994 steeds gepositioneerd als  
een zogenoemd endowment-fonds. Dit hield in dat in principe alleen de opbrengsten van  
het beheerd vermogen (reserves en fondsen) werden aangewend voor de besteding aan  
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Gerrit Th. Rietveld (1888–1964), Prototype Beugelstoel 3  
(Grote beugelstoel), 1927. IJzer, vezel plaat en verf,  
85 x 50 x 85 cm, BK-2012-13. 

Voor deze leunstoel experimenteerde meubel ont werper en 
architect Gerrit Rietveld met een bijzondere constructie.  
Die is totaal anders dan bij houten stoelen. Twee ‘beugels’ van 
staafijzer zijn met elkaar verbonden door een gebogen 
fiberplaat. Om de zitting en rugleuning in een vloeiende lijn  
te krijgen moest de fiberplaat in water worden geweekt.  
Dit prototype gebruikte Rietveld vanaf 1928 voor tentoon-
stellingen waar hij zijn stoelontwerpen presenteerde. 

Aankoop met steun van de BankGiro Loterij. 



38

de doelstelling. In het geval van een Fonds op Naam of gelabelde schenking was deze doel-
stelling vastgesteld door de schenker. Als een schenker anders had bepaald werd het ver-
mogen aangemerkt als niet-endowment en kon het vermogen zelf ook worden aangewend.
Gedurende de laatste jaren is echter vastgesteld dat het handhaven van de endowment-
gedachte de mogelijkheden tot het verstrekken van bijdragen aan het Rijksmuseum beperkte. 
De belangrijkste redenen hiervoor zijn de relatief geringe omvang van een groot aantal 
fondsen en de tegenvallende ontwikkelingen op de kapitaalmarkten waardoor slechts beperkt 
middelen beschikbaar kwamen uit de beleggingen om te besteden aan de doelstellingen  
van de diverse fondsen. Deze situatie werd door het bestuur als onwenselijk ervaren en daar-
naast gaven (potentiële) schenkers steeds vaker aan dat zij het wenselijk achtten dat de door  
hen ter beschikking gestelde middelen ook aangewend werden voor bijdragen aan het 
Rijksmuseum.
In het afgelopen jaren is dit onderwerp door het bestuur veelvuldig besproken en uitein delijk 
heeft dit eind 2011 geleid tot het besluit om vanaf 2012 een ander bestedingsbeleid te 
hanteren. Tevens is besloten het beleggingsbeleid te veranderen en af te stemmen op het 
herziene bestedingsbeleid. De aanpassing van het beleggingsbeleid is eind 2011 direct  
nadat het bestuursbesluit hierover was genomen in werking gesteld.
Dit houdt in dat met ingang van 2012 de endowment-gedachte is losgelaten en de aanwezige 
vermogens binnen de gegeven doelstellingen zullen worden aangewend (tenzij anders is 
bepaald door de schenkers). Voor nieuw verkregen fondsen zullen dezelfde uit gangspunten 
gelden. Het bestuur streeft de komende jaren naar een jaarlijkse bijdrage uit de diverse 
Fondsen op Naam aan het Rijksmuseum van circa € 1 miljoen per jaar. De terug loop die hier-
door ontstaat in de vermogenspositie zal moeten worden opgevangen door een voort varend 
wervingsbeleid dat minimaal een gelijke inkomende geldstroom tot stand brengt. De jaarlijkse 
bijdrage van € 1 miljoen per jaar aan het Rijksmuseum moet nadruk kelijk worden gezien als 
een streefbedrag waarvan het bestuur (zowel naar boven als naar beneden) kan afwijken.

Op basis van het verwachte rendement van het nieuwe beleggingsbeleid en de aanwezige 
(niet-endowment) vermogens zal vervolgens jaarlijks een budget worden vastgesteld waar  
het Rijksmuseum een beroep op kan doen voor projecten of aankopen. 

De criteria op basis van een helder geformuleerde procedure en aanvraagformulieren om 
aanspraak te mogen maken op de middelen van het Rijksmuseum Fonds zijn voor mede-
werkers van het Rijksmuseum toegankelijk via het intranet. Projectaanvragen en evaluaties 
zijn in procedures vastgelegd en worden zodanig toegepast. Alle aanvragen worden ter 
beoordeling aan het bestuur voorgelegd en goedgekeurd. In de notulen van de bestuurs-
vergaderingen wordt vastgelegd welke aanvragen gedurende het jaar zijn goedgekeurd door 
het bestuur. Per kwartaal worden rapportages over de voortgang/afhandeling van aan winsten  
en activiteiten opgesteld die door het bestuur worden beoordeeld.

Communicatie met belanghebbenden
Het Rijksmuseum Fonds streeft naar een heldere informatievoorziening en het structureel 
onderhouden van zijn relaties en belanghebbenden. 
De belanghebbenden van het Rijksmuseum Fonds zijn de begunstigers: de (particuliere) 
schenkers, institutionele fondsen en relaties. Een tweede groep belanghebbenden betreft  
de medewerkers van het Rijksmuseum.
Het Rijksmuseum Fonds stelt zijn begunstigers regelmatig op de hoogte onder meer door 
(financiële) rapportages en het jaarverslag toe te sturen. Daarnaast worden begunstigers 
betrokken bij evenementen en vinden er (telefonische) contactmomenten plaats gedurende 
het jaar. Afdelingen binnen het Rijksmuseum worden op de hoogte gesteld van onder steuning 
en voortgang van projecten door directie- en bestuursverslagen en bekendmakingen  
op intranet.

Algemene informatie over het Rijksmuseum Fonds is op te vragen via de website rijkmuseum.
nl/steun. Op deze site worden ook ontwikkelingen, aankopen en nieuwsfeiten met betrekking 
tot het fonds opgenomen. Foldermateriaal en voorbeelden van schenkings akten zijn ook  
via deze weg op te vragen en te downloaden.

Als zich klachten voordoen kunnen deze worden gemeld bij het fonds, hiervoor is een 
procedure opgesteld en deze treedt in werking als een klacht zich voordoet.
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Martin Roemers, Portret van Alf Lockhart, NG-2012-72-2.  
Uit de serie The Eyes of War (2007–2011), waarin Martin Roemers 
personen portretteerde die op jonge leeftijd geheel of groten-
deels blind raakten ten gevolge van oorlogshandelingen.  
Alf Lockhart werd als Britse krijgsgevangene door de Japanners 
tewerkgesteld aan de Birma spoorlijn. Door onder voeding  
en uitputting verloor hij zijn gezichtsvermogen vrijwel geheel. 

Aankoop met steun van Fonds 1975.
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UItgangspunten reserves en beleggIngsbeleId

Zoals in de Verantwoordingsverklaring is aangegeven is eind 2011 een belangrijke strate gische 
wijziging doorgevoerd ten aanzien van het bestedingsbeleid en is vanaf 2012 de endowment-
gedachte zo veel mogelijk losgelaten. Het beleggingsbeleid is ultimo 2011 hierop afgestemd  
en aangepast. Dit houdt onder andere in dat er geen onderscheid meer wordt gemaakt binnen 
de beleggingen tussen endowment- en niet-endowment-vermogens. De betrokken porte-
feuilles zijn samengevoegd in één nieuwe beleggingsportefeuille. De intentie hierbij is dat 
jaarlijks een bijdrage aan het Rijksmuseum kan worden gerealiseerd van circa € 1 miljoen.  
De structurele ondersteuning op langere termijn aan het Rijksmuseum door het Rijksmuseum-
fonds is dan alleen mogelijk indien middels de resultaten uit een voortvarend wervingsbeleid 
ten minste een zelfde inkomende geldstroom aan schenkingen en legaten kan worden 
gegenereerd.

Schenkingen en bijdragen waaraan door de betreffende schenkers geen specifieke doel stelling 
met betrekking tot de aanwending is gegeven worden toegevoegd aan de reserves van het 
Rijksmuseum Fonds. Het bestuur kan een specifieke bestemming geven aan de reserves en 
heeft in dat kader ultimo 2011 besloten een tweetal reserves aan te houden. De eerste betreft 
de ‘Continuïteitreserve’, die wordt aangehouden voor de risico’s op korte termijn en om zeker 
te stellen dat het Rijksmuseum Fonds ook in de toekomst aan zijn verplichtingen kan voldoen. 
Voor het Rijksmuseum Fonds betreft dit vooral de dekking van de jaarlijkse uitvoeringskosten 
zodat een actief fondsenwervend beleid mogelijk blijft, wat de continuïteit van het fonds op 
de langere termijn zal moeten waarborgen, zeker in relatie tot het nieuwe bestedingsbeleid. 
Conform de bepalingen uit de Richtlijn Financieel Beheer Goede Doelen van de Vereniging  
van Fondsenwervende Instellingen (VFI) is deze gemaximeerd op 1,5 maal de jaarlijkse kosten 
van de werk organisatie: de uitvoeringskosten. Uitgaande van een gemiddeld niveau van  
de jaarlijkse uitvoeringskosten van circa € 300.000 is de omvang van deze reserve bepaald  
op € 450.000. De overige middelen worden samengevoegd in de ‘Reserve voor (aanvulling) 
projecten uit eigen middelen’. Deze tweede reserve wordt aangehouden voor (incidentele/
onvoorziene) bijdragen aan het Rijksmuseum. Dit betreft de bijdragen die niet kunnen worden 
verstrekt uit de reeds aanwezige fondsen omdat de betreffende aanwending niet valt onder 
de (specifieke) doelstelling van een van de reeds aanwezige fondsen, dan wel omdat de 
beschik bare middelen van de verschillende fondsen ontoereikend zijn. Ultimo 2012 bedraagt 
deze reserve € 2.714.143.

Vermogensbeheer
 

Het Rijksmuseum Fonds heeft een lange beleggingshorizon en heeft een daaruit voort vloeiend 
beleggingsbeleid geformuleerd. Gestreefd wordt naar een resultaat (rendement en risico) 
op het belegd vermogen dat een stabiele ontwikkeling in de tijd laat zien. Het resul taat van  
de beleggingen wordt steeds afgezet tegen het resultaat van de beleggings plan index (de bench-
mark of referentie maatstaf). Toegevoegde waarde wordt gerealiseerd door het vermogen  
te spreiden over beleggingscategorieën en -componenten, en spreiding aan te brengen tussen 
beleggings stijlen. Internationale spreiding geeft eveneens een risico verlagend effect op de 
waardefluctuaties van de totale portefeuille.
 
Algemeen vermogen: na het vaststellen van het toekomstige bestedingsbeleid ultimo 2011  
is het beleggingsbeleid hierop afgestemd. De strategische vermogensverdeling is 60% vas-
trentende waarden, 10% complementaire beleggingen en 30% aandelen. Daarnaast is een 
vernieuwde governance-structuur rondom het beleggingsproces geïmplementeerd. Daarin 
komt de verantwoordelijkheid voor de beleids- en strategische aspecten nadrukkelijker bij  
het bestuur te liggen. De fiduciair vermogensbeheerder is verantwoordelijk voor het tactische 
beleid en het dagelijks beheer van de beleggingen. Per december 2012 wordt circa  
€ 13,1 miljoen belegd volgens het nieuw vastgestelde beleggingsplan.
 
Specifiek vermogen: in overleg kan maatwerk worden geleverd waarbij de schenkers mede  
de risicograad kunnen bepalen. Uitgangspunt hierbij is dat de inrichting van het Fonds op Naam 
past binnen het beleid van het Rijksmuseum Fonds. Momenteel volgen vier Fondsen op Naam 
(vooralsnog) hun eigen beleggingsbeleid en portefeuille-inrichting. De betreffende schenkers 
hebben ervoor gekozen om eigen beleggingscriteria te formuleren, uit te voeren door een  
door henzelf gekozen portefeuillemanager.
 
Projectsubsidies: het aanwezige vermogen dat is gekenmerkt als projectsubsidies (inclusief 
het saldo op de stortings rekening) wordt grotendeels uitgezet op korte termijn spaar deposito’s 
en spaarrekeningen.
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Manufacture royale de Sèvres, het model door  
Etienne-Maurice Falconet, de vergulding van de sokkel  
door Charles Etienne Leguay, Pygmalion en Galathea, ca. 1780. 
Biscuit, verguldsel en porselein, 35,5 x 45 cm, BK-2012-57. 

Aankoop met steun van Fonds De Haseth-Möller. 
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FInancIeel beleId

VErDElING BElEGD VErmOGEN      
 
 VASTRENTEND AANDELEN COMPLEMENTAIRE LIQUIDE TOTAAL % VAN TOTAAL 
   BELEGGINGEN MIDDELEN  
 €  €  €  € €

Fondsen Algemeen 6.823.834 4.224.309  1.974.101  32.101 13.054.345 54,4%
Fondsen Specifiek  1.585.895 674.882 106.862 92.876 2.460.515 10,2%
Projectsubsidies 4.886.486 - - 3.609.381 8.495.867 35,4%
      
Totaal vermogen (€) 13.296.215 4.899.191 2.080.963 3.734.358 24.010.727
Totaal vermogen (%) 55,4% 20,4% 8,7% 15,6% 100,0% 100,0%

AssET mIx EN rENDEmENT IN 2012      
 
 VASTRENTEND AANDELEN COMPLEMENTAIRE LIQUIDE TOTAAL RENDEMENT 
   BELEGGINGEN MIDDELEN  2012

Fondsen Algemeen  52,3% 32,4% 15,1% 0,2% 100,0% 7,5%
Fondsen Specifiek  64,5% 27,4% 4,3% 3,8% 100,0% 5,5%
Projectsubsidies  57,5% 0,0% 0,0% 42,5% 100,0% 1,4%
      
Totaal Vermogen  55,4% 20,4% 8,7% 15,6% 100,0% 5,4%

54,4% 
RMF Fondsen Algemeen
10,2%
RMF Fondsen Specifiek 
35,4%
RMF Projectsubsidies 
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VerschIllenanalyse realIsatIe 2012 ten opzIchte van de begrotIng 2012
Het resultaat over 2012 bedroeg € 5.019.576 positief, wat € 8.256.039 hoger was dan begroot.  
Dit hogere resultaat is als volgt samengesteld:

    2012 2012 
    WERKELIJK BEGROOT  VERSCHIL 

Baten
Baten uit eigen fondsenwerving   4.021.695 1.870.000 2.151.695 
Baten uit acties van derden   4.403.245 2.750.000 1.653.245 
Baten uit beleggingen 1.087.340 553.140 534.200 
    
 
 9.512.280 5.173.140 4.339.140 

Lasten 
Besteed aan doelstelling  4.163.901 8.093.333  -3.929.432 
Kosten eigen fondsenwerving   169.228  157.750  11.478 
Kosten van beleggingen  15.148  8.770  6.378 
Kosten van beheer en administratie  144.430   149.750  -5.320
    
 
 4.492.707   8.409.603   -3.916.896 
    

Resultaat  5.019.573  -3.236.463  8.256.036 

Op het gebied van eigen fondsenwerving was het Rijksmuseum Fonds in 2012 evenals in 2011 
succesvol. In 2012 werden 8 nieuwe Fondsen op Naam verwelkomd en werd gewerkt aan de 
verdere uitbreiding van de International Circle. Het aandeel in acties van derden was hoger 
dan begroot omdat de uitkeringen over 2012 uit de BankGiro Loterij ten behoeve van kunst-
aankopen hoger waren dan verwacht. Tevens werd uit de extra trekking van de BankGiro 
Loterij een bedrag van € 1.500.000 toegekend voor de jaarlijkse beelden tentoon stelling  
in de Rijkstuinen. 

De beleggingsomgeving stond in het jaar 2012 voornamelijk in het teken van de staats-
schulden  problematiek en het optreden van wereldwijde centrale banken. Het eerste halfjaar 
overheersten zorgen en onzekerheid, terwijl in het tweede halfjaar sprake was van een 
toenemend vertrouwen en optimisme. Per saldo behaalden vrijwel alle beleggings cate go rieën 
in de portefeuille positieve jaarrendementen en kwamen de beleggings resultaten over 2012 
aanzienlijk hoger uit dan begroot. Het rendement van de totale porte feuille bedroeg over 2012 
+5,4% terwijl bij de begroting was uitgegaan van een positief beleggingsresultaat van +3,5%. 
Het rendement van de beleggingen (+5,4%) was licht lager dan de index (+5,6%) als gevolg van 
een aantal risicomijdende maatregelen in de porte feuille zoals een onder weging van Europese 
aandelen en een lagere rentegevoeligheid van de obligatie beleggingen. Naast het hogere 
relatieve rende ment was het rendement absoluut gezien ook hoger omdat gedurende 2012  
het belegd vermogen hoger was dan waarvan bij de begroting was uitgegaan.

De besteding aan de doelstelling kwam lager uit dan begroot. Dit wordt vooral verklaard 
doordat bij het opstellen van de begroting is uitgegaan van de veronderstelling dat het niet 
bestede deel van de BankGiro Loterij-gelden ultimo 2011 van € 3,5 miljoen in zijn geheel  
zou worden besteed in 2012. Dit is echter niet gebeurd.

De kosten eigen fondsenwerving zijn hoger dan begroot omdat in 2012 extra inspanningen  
zijn verricht op het gebied van advertenties en publiciteit om in aanloop naar de opening van 
het nieuwe Rijksmuseum in 2013 nieuwe schenkers te werven. Tevens zijn extra activi teiten 
verricht voor de verdere uitbreiding van de internationale vriendenorganisatie. De kosten  
van beleggingen waren hoger dan begroot doordat het belegd vermogen in 2012 hoger was 
dan waarvan bij de begroting was uitgegaan. Daarnaast leidde de overgang naar een andere 
bewaarder van de effectenportefeuille eenmalig tot extra kosten. De kosten van beheer  
en administratie waren licht lager dan begroot onder meer doordat de kosten van het jaar-
verslag lager uitkwamen dan begroot. 
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Begroting 2013 en de financiële meerjarenraming 2014–2016
Het Rijksmuseum Fonds hanteert voor de te realiseren eigen (reguliere) fondsenwerving  
en de kosten van eigen fondsen werving een norm van 15%. Dit is lager dan de CBF-norm die 
aangeeft dat de kosten eigen fondsenwerving niet meer mogen zijn dan 25% (gemiddeld  
over een periode van drie jaar) van de opbrengsten eigen fondsenwerving. In 2012 bedroeg  
dit 4,21%.

Naast de reguliere opbrengstenstroom van eigen fondsenwerving kent het Rijksmuseum 
Fonds een incidentele inkomstenstroom van fondsenwerving die sterk afhankelijk is van 
incidentele kunstaankopen door het Rijksmuseum waarvoor additioneel fondsen worden 
geworven. Indien zich dit voordoet, worden deze inkomsten steeds direct ter beschikking 
gesteld als bijdrage voor het doen van aankopen waarvoor in deze gevallen specifieke fondsen 
zijn geworven.

Het Rijksmuseum Fonds is begunstigde van de loterij-acties van de BankGiro Loterij. Hiervoor  
is een overeenkomst afgesloten. De gelden worden ter beschikking gesteld onder de voor-
waarde dat deze worden aangewend voor het doen van aankopen van Nederlands Cultureel 
Erfgoed. De in enig jaar ter beschikking gestelde middelen worden veelal in het jaar aan-
gewend conform de eisen van de BankGiro Loterij. Niet bestede gelden worden aangehouden  
als vastgelegd vermogen.

Ultimo 2011 is besloten om, voor zover de schenkingsaktes dit toelaten, de endowment-
gedachte los te laten. Aanwezige vermogens zullen binnen de gegeven doelstelling worden 
aangewend. Voor nieuw verkregen fondsen gelden dezelfde uitgangspunten. Gestreefd wordt 
naar een jaarlijkse bijdrage uit de diverse reserves en fondsen (exclusief de project subsidies) 
van circa € 1 miljoen per jaar. Deze jaarlijkse bijdrage van € 1 miljoen is een streef bedrag waar 
het bestuur van kan afwijken, zowel naar boven als naar beneden. Voor project subsidies is het 
uitgangspunt dat deze in het jaar van ontvangst worden aangewend als bijdrage aan het 
Rijksmuseum. In de begroting 2013 wordt er tevens van uitgegaan dat de niet bestede project-
subsidies ultimo 2012 alsnog worden aangewend in 2013. In de begroting 2013 betreft dit een 
geraamd bedrag van € 3,5 miljoen. Om die reden vertoont de begroting 2013 een negatief 
saldo van € 3,2 miljoen.

Het herziene bestedingsbeleid van de reserves en fondsen heeft ook geleid tot een wijziging  
in het beleggingsplan (zie vermogensbeheer). In de begroting 2013 en de financiële meerjaren-
raming 2014–2016 wordt ervan uitgegaan dat het verwacht (langjarig gemiddeld) rendement 
van dit beleggingsplan 3,5% per jaar bedraagt. De projectsubsidies worden zo veel mogelijk 
uitgezet op spaarrekeningen en korte termijn spaardeposito’s. Het hiermee behaald 
rendement wordt toegevoegd aan de reserves.

De begroting 2013 en de meerjarenraming 2014–2016 gebaseerd op bovenstaande 
uitgangspunten wordt hiernaast weergegeven.
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BEGrOTING 2013 EN mEErJArENrAmING 2014–2016
 
(IN EURO’S) 2013  2014 2015 2016 
  BEGROOT RAMING RAMING RAMING 

Baten 
Baten uit eigen fondsenwerving 2.620.000 1.334.250  1.085.963 1.440.261 
Baten uit acties van derden  2.750.000  2.750.000 2.750.000 2.750.000 
Baten uit beleggingen 719.112 644.217 664.050 662.820 
       
  
  6.089.112 4.728.467 4.500.013 4.853.081 

Lasten
Besteed aan doelstelling: 
Bijdragen aan Stichting 
Het Rijksmuseum 9.593.333 4.303.700 4.204.385 4.346.105 
Kosten eigen fondsenwerving  147.750  200.138 162.894  216.039 
Kosten van beleggingen  9.145 9.328 9.515 9.705 
Kosten van beheer 
en administratie 181.750 190.838  200.379 210.398 
       
  
  9.931.978  4.704.003 4.577.173 4.782.247 

       

Overschot/tekort -3.842.867 24.464  -77.160 70.834 
       
    
Het overschot/tekort wordt als volgt verwerkt: 
Reserves 424.629 54.958 -34.904 52.000 
Fondsen algemene 
beleggingsportefeuille  355.983 -162.075  -179.102 -123.485 
Fondsen eigen 
vermogensbeheerders  126.521  131.582  136.845 142.319 
Projectsubsidies, schenkingen 
en bijdragen   -4.750.000  –  –  – 
       
  -3.842.867 24.464  -77.160  70.834 

Percentage kosten eigen fondsenwerving      
(in % van baten 
uit eigen fondsenwerving)  5,64% 15,00% 15,00% 15,00%
(idem maar gemiddeld over 3 jaar)  5,16% 8,28% 11,88% 15,00%
Percentage besteding 
Totaal baten 6.089.112 4.728.467 4.500.013 4.853.081 
Af: niet besteedbare baten:  

endowment-schenkingen  -150.000  -150.000 -150.000  -150.000 
2% rendement endowment-
beleggingen  -40.500 -40.500 40.500   -40.500 

      
besteedbare baten  5.898.612 4.537.967 4.309.513 4.662.581 
       

Besteed aan doelstelling 
als percentage van 
besteedbare baten 162,64% 94,84% 97,56% 93,21%
Besteed aan doelstelling 
als percentage van 
de totale lasten  96,59% 91,49% 91,86% 90,88%
Kosten van beleggingen 
als percentage van baten 
uit beleggingen  1,27% 1,45% 1,43% 1,46%
Kosten van beheer en administratie 
als percentage van totale baten 2,98% 4,04% 4,45% 4,34%
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JaarreKenIng

BAlANs pEr 31 DECEmBEr 2012     
(IN EURO’S)    31 DECEMBER 2012 2011 

Activa
1. Financiële vaste activa   13.171.952 12.111.139 
2. Vorderingen    660.978 939.734 
3. Liquide middelen   10.838.775 8.003.002 
     

Totaal activa   24.671.705 21.053.875 
     

Passiva 
4. Reserves en fondsen
4.1. Reserves     3.155.395 3.339.387 
4.2. Fondsen    19.679.562 14.475.994 
     
   22.834.957  17.815.381 

5. Kortlopende schulden
5.1. Stichting Het Rijksmuseum    944.074 2.386.883 
5.2. Overige te betalen kosten    892.674 851.611 
     
   1.836.748 3.238.494 
     

Totaal passiva   24.671.705 21.053.875 
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sTAAT VAN BATEN EN lAsTEN OVEr 2012
(IN EURO’S)   2012  2012  2011 
      WERKELIJK  BEGROOT   WERKELIJK 

     

Baten 
6. Baten uit eigen fondsenwerving   4.021.695 1.870.000 2.485.296 
7. Baten uit acties van derden    4.403.245 2.750.000  4.487.301 
8. Baten uit beleggingen    1.087.340  553.140  -23.525 
     
Som der baten  9.512.280 5.173.140 6.949.072 
     
Lasten
Besteed aan doelstelling      

9. Bijdragen aan Stichting 
Het Rijksmuseum    4.163.901 8.093.333 4.421.220 

Werving baten 
Kosten eigen fondsenwerving    169.228 157.750 139.795 
Kosten van beleggingen   15.148 8.770 8.790 

Beheer en administratie
Kosten van beheer 
en administratie     144.430 149.750 124.754 
     
Som der lasten  4.492.707 8.409.603 4.694.559
 
     
Resultaat   5.019.573  -3.236.463  2.254.513 

    
rEsUlTAAT BEsTEmmING    

Toevoeging/onttrekking aan:      

Bestemmingsreserves   -183.995 159.668 -237.380 
Bestemmingsfondsen: 
algemeen vermogensbeheer  1.886.720 49.570 851.403 
Bestemmingsfondsen: 
eigen vermogensbeheer  1.763.640  54.299 -20.577 
Bestemmingsfondsen: 
projectsubsidies  1.553.208 -3.500.000 1.661.067 
     
  5.019.573 -3.236.463 2.254.513 

Percentage kosten eigen fondsenwerving     
Kosten eigen fondsenwerving 
in % van baten uit eigen fondsenwerving  4,21% 8,44% 5,62%
(idem maar gemiddeld over 3 jaar)  5,10% 6,51% 6,14%

Percentage besteding     
Totale baten   9.512.280 5.173.140 6.949.072 
Af: niet besteedbare baten: 
ontvangen endowment -schenkingen   -155.000 – -165.000 
2% over in stand te houden vermogens 
endowment-fondsen specifieke vermogensbeheerders -35.159 -32.742 -31.700 
     
Besteedbare baten  9.322.121 5.140.398 6.752.372 

Bestedingspercentage baten: 
besteed aan doelstelling als percentage 
van (besteedbare) baten  44,67% 157,45% 65,48%
Bestedingspercentage lasten: 
besteed aan doelstelling als percentage 
van de totale lasten  92,68% 96,24% 94,18%
Kosten van beleggingen als percentage 
van baten uit beleggingen  1,39% 1,59% -37,36%
Kosten van beheer en administratie 
als percentage van totale baten  1,52% 2,89% 1,80%
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KAssTrOOmOVErZIChT OVEr 2012    
(IN EURO’S)   2012  2012  2011 
      WERKELIJK  BEGROOT   WERKELIJK 
 

Saldo van baten en lasten  5.019.573 -3.236.463 2.254.513 
Aanpassingen voor: 

mutaties ongerealiseerde koersverschillen 
en opgelopen rente   -890.551 -156.055  -11.756 
mutatie vorderingen  278.756 – -358.180 
mutatie kortlopende schulden  -1.401.743 –  2.265.209 
    
Netto kasstroom uit operationele activiteiten   3.006.035  -3.392.518 4.149.786 

Aankopen effecten  -2.915.936 -1.327.482 -11.139.342 
Verkopen effecten  2.745.674  1.220.000 8.678.079 
     
Netto kasstroom uit investeringsactiviteiten  -170.262 -107.482 -2.461.263 

Mutatie liquide middelen  2.835.773 -3.500.000 1.688.523 

Liquide middelen
Stand 1 januari  8.003.002 4.253.202 6.314.479 
Stand 31 december   10.838.775 753.202 8.003.002 
     
Mutatie liquide middelen  2.835.773 -3.500.000 1.688.523 

Toelichting

Algemeen
De jaarrekening is opgesteld conform de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 650 (RJ 650) 
Fondsenwervende Instellingen (herzien in 2011). 

Criteria voor consolidatie
Stichting Het Rijksmuseum Fonds is nauw gelieerd aan het Rijksmuseum. Consolidatie zou 
gezien de verschillende aard van de organisaties geweld doen aan de uniforme en trans parante 
verslaggevingseis. Daarnaast blijft het bestuur van Stichting Het Rijksmuseum Fonds verant-
woordelijk voor de verantwoording van de besteding. Om deze reden vindt geen consolidatie 
plaats met het Rijksmuseum. Het jaarverslag van het Rijksmuseum is opvraag baar en/of  
te raad plegen via de website rijksmuseum.nl. Bij de jaarrekening 2012 van het Rijksmuseum  
is op 27 maart 2013 een goed keurende accountantsverklaring afgegeven.

Grondslagen voor de bepaling van het vermogen en het resultaat
Voor zover niet anders is vermeld zijn de activa en passiva gewaardeerd tegen nominale 
waarde. Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben.
Voor wat betreft de bijdragen van de BankGiro Loterij ten behoeve van het nieuwe Rijks museum 
is deze toerekening wijze te definiëren als het jaar waarin de bijdrage wordt ont vangen  
(en ook volledig wordt doorbetaald aan het Rijksmuseum). Dit is tevens van toe passing voor  
de (incidentele) bijdrage van de BankGiro Loterij inzake de project aanvraag RijksStudio.

Financiële vaste activa
De financiële vaste activa betreffen de beleggingen op lange termijn van de reserves en fondsen. 
De obligaties en de aandelen worden hierbij gewaardeerd tegen de beurswaarde ultimo 
boekjaar. Het verschil tussen beurswaarde en de aanschafwaarde wordt verantwoord in de 
Staat van baten en lasten. Gelet op de omstandigheid dat de intentie er is tot het duurzaam 
aanhouden van de effectenportefeuille, is de effectenportefeuille gerubriceerd onder  
de financiële vaste activa.

Vorderingen
De vorderingen worden gewaardeerd rekening houdend met mogelijke oninbaarheid.

Reserves en fondsen
De reserves en fondsen bestaan uit twee bestemmingsreserves en een groter aantal 
bestemmingsfondsen. Wij verwijzen ter zake naar de toelichting ‘Uitgangspunten reserves  
en beleggingsbeleid’ op p. 40.
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Schenkingen, legaten en nalatenschappen
De schenkingen en nalatenschappen worden verantwoord in het jaar waarin de omvang met voldoende betrouw baar-
heid en de inbaarheid met voldoende zekerheid kan worden vastgesteld. Toegezegde schenkingen, legaten en nalaten-
schappen waarvan de indicatie omtrent de omvang en inbaarheid op grond van deze criteria nog niet voldoende expliciet 
kan worden vastgesteld, worden als niet uit de balans blijkende rechten onder het hoofd ‘Rechten op Kapitaal’ opgenomen.

Aandeel acties van derden
Conform de CBF-richtlijnen worden schenkingen van fondsenwervende instellingen met het CBF-Keur aangemerkt als 
Aandeel in acties van derden. Schenkingen van andere instellingen worden aangemerkt als Baten eigen fondsenwerving. 

Bijdragen aan het Rijksmuseum
Toegezegde bijdragen worden in het jaar waarin het besluit tot toekenning door het bestuur van het Rijksmuseum 
Fonds aan het Rijksmuseum is medegedeeld, als last opgenomen.

Uitvoeringskosten eigen organisatie
De uitvoeringskosten van de eigen organisatie worden op basis van de aard van de onderscheiden kosten toegerekend 
aan de kosten van fondsenwerving en de kosten van beheer en administratie.

Vreemde valuta
Bedragen in vreemde valuta zijn opgenomen tegen de per balansdatum geldende wisselkoersen.
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Toelichting op de balans per 31 december 2012

1. FINANCIëlE VAsTE ACTIVA 
DE MUTATIES ZIJN ALS VOLGT: 
(IN EURO’S)   31 DECEMBER  2012  2011 

Balanswaarde per 1 januari   12.111.139 9.638.120 
Bij: Aankoop effecten   2.915.936 11.139.342 
Af: Verkoop en uitloting effecten   -2.829.464 -8.218.054 
Af/Bij: Koerswinst verkoop effecten   83.790 -460.025 
Af/Bij: Mutatie opgelopen rente   -7.513  -95.219 
Bij: Ongerealiseerd koersresultaat boekjaar   898.064 106.975 
     
Balanswaarde per 31 december   13.171.952 12.111.139

De financiële vaste activa betreffen de aangehouden beleggingen in effecten.  
De samenstelling van deze beleggingen is als volgt:

Aandelen   6.980.154 5.541.296 
Obligaties   6.191.798  6.569.843 
     
   13.171.952 12.111.139

2. VOrDErINGEN
DIT BETREFT:
(IN EURO’S)   31 DECEMBER 2012  2011 

Intrest, dividend en dividendbelasting   – 5.907 
BankGiro Loterij 4de kwartaal   468.671 433.950 
Te ontvangen schenkingen   189.011  499.877 
Overige vooruitbetaalde kosten/te ontvangen bedragen  3.296 – 
     
   660.978 939.734

3. lIqUIDE mIDDElEN
DIT BETREFT: 
(IN EURO’S)   31 DECEMBER 2012  2011 
 

Saldi rekeningen courant   5.308.537 7.284.129 
Spaarrekeningen en deposito’s    5.530.238 718.873 
    
    10.838.775 8.003.002 
De liquide middelen zijn alle direct opeisbaar.
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4. rEsErVEs EN FONDsEN       
 
VERLOOP RESERVES EN BESTEMMINGSFONDSEN (FONDSEN EN FONDSEN OP NAAM) 

 STAND BATEN FONDSEN-  BIJDRAGEN AAN OPBRENGST UITVOERINGS- STAND
 01-01-2012  WERVING -/-  RIJKSMUSEUM  BELEGGINGEN KOSTEN 31-12-12
    DIRECTE VER-         
     WERVINGSKOSTEN        

Continuïteitsreserve 450.000 – – – – 450.000 
Reserve voor (aanvulling) projecten  
uit eigen middelen   2.889.387  42.746 -206.000 292.920  -313.658 2.705.395 
       
4.1. Reserves   3.339.387   42.746   -206.000   292.920   -313.658   3.155.395 
4.2.1. Fondsen algemene beleggingsportefeuille
Fonds Aankoop kunstwerken (Erfstelling)   3.733.760 –  – 261.200  –  3.994.960 
Maria Adriana Aalders Fonds*   11.553   –   –   3.161   –   14.714 
Sara Geertruida Aalders-Huender Fonds*   45.187   –   –   809   –   45.996 
Bervoets Fonds    50.000   -10.586   1.772   –   41.186 
Fonds Delfts Aardewerk   40.931   20.000   –   3.584   –   64.515 
Dr. C.R. Anton Dreesmann Fonds   147.227   50.000   -9.864   12.031   –   199.394 
Ebus Fonds   78.681   5.000   –   5.554   –   89.235 
Flora Fonds   33.777   60.000   -41.078   4.754   –   57.453 
Fonds 1975   22.356   10.000   -2.000   1.599   –   31.955 
Gerhards Fonds*  469.149   –   –   32.821   –   501.970 
Familie M.B.T. de Groot   17.763   –   -13.200   1.056   –   5.619 
Bas ten Haaf Fonds   436.078   –   –   30.506   –   466.584 
Fonds De Haseth-Möller   20.539   20.000   -35.017   1.544   –   7.066 
Manfred & Hanna Heiting Fonds   105.224   52.000   -39.246   8.720   –   126.698 
Paul en Hanneke Van Den Hoek Fonds  –  10.000   –   54   –   10.054 
E.E. ’t Hoen Nalatenschap   141.649   –   –   9.909   –   151.558 
Bestuursfonds Hollandse Meesters   371.661   35.000   -29.000   25.603   –   403.264 
Paul Huf Fonds   135.570   5.000   -15.000   9.482   –   135.052 
Johan Huizinga Fonds   79.533   27.326   -57.840   5.593   –   54.612 
Angelina Ognibeni – Jan van Hulsen 115.090   40.000   –   9.533   –   164.623 
Irma Theodora Fonds   20.496   20.000   –   808   –   41.304 
Freek & Hella de Jonge Fonds  –  20.000   –   109   –   20.109 
Juwelenfonds   2.220  10.000   –   209   –   12.429 
Johanna Kast-Michel Fonds   36.843  4.000   –   2.611   –   43.454 
Kindereducatie Fonds    100.000   –   3.770   –   103.770 
Knecht-Drenth Fonds*   493.543   100.000   –   37.149   –   630.692 
Willy van der Mandele Fonds*   98.389   –   -9.618   6.799   –   95.570 
van Marle Fonds   20.369   20.000   -12.714   1.310   –   28.965 
Vincent Mentzel Fonds –  100.000   –   –   –   100.000 
Veluvine Molijn de Groot Fonds  19.308   –   -20.064   790   –   34 
Ernst Nijkerk Fonds    30.000   –   163   –   30.163 
Sem Presser Fonds   41.954   –   -1.526   2.899   –   43.327 
J.W. Edwin vom Rath Fonds   71.533   –   –   5.004   –   76.537 
Receptuurboeken Fonds   22.606   –   -14.295   1.376   –   9.687 
J.A.J. en M.A. Risseeuw Fonds*  49.194   10.000   –   3.496   –   62.690 
Scato Gockinga Fonds   1.020.844   –   –   71.415   –   1.092.259 
Familie Staal Fonds    50.000   -21.008   3.442   –   32.434 
H&H Fonds   20.447   30.000   -14.583   1.326   –   37.190 
Staal aan Zee – Tata Steel Nederland B.V.   506.329   –   -72.899   33.325   –   466.755 
Vandenbroek Foundation   140   50.000   -4.167   10   –   45.983 
Frits en Phine Verhaaff Fonds   63.439   449.546   –   7.633   –   520.618 
Virtutis Opus Fonds   119.331   60.000   -68.955   7.050   –   117.426 
Van der Vossen-Delbrück Fonds   71.967   –   -12.470   4.880   –   64.377 
J. Vrieze Nalatenschap   735.971   –   –   51.485   –   787.456 
Louis Vuitton   251   25.000   -14.583   18   –   10.686 
Henri en Winnie Wientjes  –  250.000   –   3.406   –   253.406 
Sylvia en Carel Willink Fonds   44.046   10.000   –   3.781   –   57.827 
Fonds de Zuidroute  –  9.600   -10.178   590   –   12 
       
Subtotaal   9.464.948   1.732.472   -529.891   684.139   –   11.351.668 
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VERVOLG VERLOOP RESERVES EN BESTEMMINGSFONDSEN (FONDSEN EN FONDSEN OP NAAM) 

        
(IN EURO’S) STAND  BATEN FONDSEN-  BIJDRAGEN AAN OPBRENGST UITVOERINGS- STAND
 01-01-2012  WERVING -/-  RIJKSMUSEUM BELEGGINGEN KOSTEN 31-12-12
    DIRECTE VER-         
     WERVINGSKOSTEN        

4.2.2. Fondsen eigen vermogensbeheerders       
Bank ten Cate & Cie Fonds   37.276   –   –   4.099   –   41.375 
Migelien Gerritzen Fonds   16.784   1.693.251   -31.019   18.180   –   1.697.196 
A.E. van Kampen Fonds   19.870   –   -21.078   1.208   –   – 
Goslings NieuwBeerta Fonds*   583.176   50.000   -22.650   66.136   –   676.662 
Suman Fonds*   59.545   –   –   5.513   –   65.058 
       
Subtotaal   716.651   1.743.251   -74.747   95.136   –   2.480.291 

4.2.3. International Circle   303.561   117.635   -53.587   –   –   367.609 
       
Subtotaal   303.561   117.635   -53.587   –   –   367.609 

4.2.4. Projectsubsidies, schenkingen en bijdragen       
Bank of America Art Conservation Project  130.000   –   -43.581   –   –   86.419 
Restauratie Beuningkamer  202.400   1.500   –   –   –   203.900 
BankGiro Loterij voor kunstaankopen   2.627.761   2.903.245   -2.211.653   –   –   3.319.353 
BankGiro Loterij gelden Rijksstudio  856.676   –   -856.676   –   –   – 
BankGiro Loterij bijdrage beelden tentoonstelling –  1.500.000   –   –   –   1.500.000 
Elise Mathilde Fonds  30.000   –   -30.000   –   –   – 
Framingham inzake Prentenkabinet 20ste eeuw  5.000   –   -5.000   –   –   – 
Schenking Landenreeks Ghana –  40.000   –   –   –   40.000 
Samuel H. Kress Foundation –  22.932   -22.932   –   –   – 
Cornelis Kruseman – J.M.C. Ising Stichting   5.000   –   -5.000   –   –   – 
Langgras Nalatenschap  8.876   –   –   –   –   8.876 
Meerstadt voor Directeur Collecties  6.925   –   –   –   –   6.925 
Mondriaan Fonds   –   20.000   –   –   –   20.000 
PACCAR Foundation  112.446   –   –   –   –   112.446 
Provinciën bijdrage –  20.000   –   –   –   20.000 
Gieskes-Strijbis Fonds –  160.000   -111.609   –   –   48.391 
TEFAF Museum Restoration Fund –  22.000   -13.225   –   –   8.775 
Teslin Jubileum Project  5.750   –   –   –   –   5.750 
The Tiffany & Co. Foundation –  99.159   –   –   –   99.159 
       
Subtotaal   3.990.834   4.788.836   -3.299.676   –   –   5.479.994 

4.2. Fondsen   14.475.994   8.382.194   -3.957.901   779.275   –   19.679.562 
       
4 Totaal reserves en fondsen   17.815.381   8.424.940   -4.163.901   1.072.195   -313.658   22.834.957

*  Deze Fondsen op Naam hebben een (gedeeltelijke) instandhoudingsverplichting ten aanzien van de ontvangen schenkingen. 
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Voor een toelichting op de Continuïteitsreserve en de Reserve voor (aanvulling) projecten uit 
eigen middelen wordt verwezen naar Uitgangspunten reserves en beleggingsbeleid op p. 40.

Zoals vermeld bij de Verantwoordingsverklaring (p. 36) en Uitgangspunten reserves en 
beleggingsbeleid is ultimo 2011 besloten om met ingang van het boekjaar 2012 de endowment-
gedachte los te laten voor zover schenkers niet anders hebben bepaald. Ultimo 2012 is de 
samenstelling van de Reserves en Fondsen en de daarbij behorende door schenkers bepaalde 
instandhoudingsverplichting als volgt:

  IN STAND TE   BESTEEDBAAR  TOTAAL
   HOUDEN   VERMOGEN   VERMOGEN 
   VERMOGEN       

Reserves  –  3.155.395    3.155.395 
Fondsen algemene 
beleggingsportefeuille  1.218.372    10.133.296    11.351.668 
Fondsen eigen 
vermogensbeheerders   719.803    1.760.488    2.480.291 
Projectsubsidies, 
schenkingen en bijdragen   –    5.847.603    5.847.603 
       
  1.938.175    20.896.782    22.834.957

De verdeling van het vermogen naar Reserves, Fondsen algemene beleggingsportefeuille, 
Fondsen eigen vermogensbeheerder en Projectsubsidies ultimo 2012 is als volgt:

sAmENVATTING VErlOOp rEsErVEs EN BEsTEmmINGsFONDsEN (FONDsEN EN FONDsEN Op NAAm) 
(IN EURO’S)  BATEN FONDSEN- 
  WERVING -/-   
 STAND  DIRECTE VER-  BIJDRAGEN AAN  OPBRENGST  UITVOERINGS-  STAND 
   01-01-2012   WERVINGSKOSTEN  RIJKSMUSEUM   BELEGGINGEN   KOSTEN   31-12-2012 

4.1.  Bestemmings- 
reserves  3.339.387  42.746 -206.000 292.920  -313.658 3.155.395 

4.2.  Bestemmings- 
fondsen:  
algemeen ver- 
mogensbeheer    9.464.948  1.732.472 -529.891 684.139 – 11.351.668 

4.3.  Bestemmings- 
fondsen: eigen  
vermogensbeheer    716.651  1.743.251 -74.747 95.136  – 2.480.291 

4.4.  Bestemmings  
fondsen: project- 
subsidies    4.294.395  4.906.471 -3.353.263 –  – 5.847.603

       
  17.815.381  8.424.940 -4.163.901 1.072.195 -313.658  22.834.957 

Samenstelling vermogen ultimo 2012

50% 
Fondsen algemene 
beleggingsportefeuille
11%
Fondsen eigen  
vermogensbeheerder
25%
Projectsubsidies, schenkingen  
en bijdragen
14%
Reserves
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5.1. sTIChTING hET RijksmUsEUm      
Dit betreft:        

(IN EURO’S)   31 DECEMBER 2012     2011 
       

Stand per 1 januari    2.386.883  151.738 
Mutaties boekjaar:
 Bijdragen ten gunste van Stichting Het Rijksmuseum  4.097.320  4.421.220 
Te betalen facturen en kosten    293.275  264.549 
Door Rijksmuseum ontvangen schenkingen en legaten  –  -139.400 
Betaald voorschot aan Stichting Het Rijksmuseum  -5.833.403    -2.311.224 

       
Stand per 31 december    944.074    2.386.883 

5.2. OVErIGE TE BETAlEN KOsTEN     
Dit betreft:   
(IN EURO’S)   31 DECEMBER 2012     2011 

Kassierfunctie inzake BankGiro Loterij: 
nog aan andere musea te betalen bijdrage   848.793    819.785 
Accountants- en advieskosten    9.996    10.371 
Jaarverslag     12.500    15.500 
Nog te betalen kosten    21.385    5.955 

       
    892.674    851.611 

Niet uit de balans blijkende rechten en verplichtingen
Rechten op kapitaal
Ultimo 2012 heeft de stichting recht op een aantal toegezegde lijfrente-uitkeringen en 
nalatenschappen waarvan de omvang onvoldoende betrouwbaar kan worden vastgesteld  
of waarvan onzeker is dat deze tot uitkering komen.
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Staat van baten en lasten over 2012

BATEN      
6. lEGATEN, ErFsTEllINGEN EN sChENKINGEN    
DIT BETREFT:
  2012  2012    2011 
(IN EURO’S)  WERKELIJK     BEGROOT     WERKELIJK 

6.1. Legaten en erfstellingen (bestemd)
Migelien Gerritzen Fonds  1.693.251
       
  1.693.251    754.970 
6.2. Schenkingen en Fondsen op Naam 
(bestemd)
Bervoets Fonds  50.000
Fonds Delfts Aardewerk  20.000
Dr. C.R. Anton Dreesmann Fonds  50.000
Ebus Fonds  5.000
Flora Fonds  60.000
Fonds 1975  10.000
Fonds De Haseth-Möller  20.000
Manfred & Hanna Heiting Fonds  52.000
Paul en Hanneke Van Den Hoek Fonds 10.000
Bestuursfonds Hollandse Meesters  35.000
Paul Huf Fonds  5.000
Johan Huizinga Fonds  27.326
Irma Theodora Fonds  20.000
Freek & Hella de Jonge Fonds  20.000
Juwelenfonds  10.000
Johanna Kast-Michel Fonds  4.000
Kindereducatie Fonds  100.000
Knecht-Drenth Fonds  100.000
van Marle Fonds  20.000
Vincent Mentzel Fonds  100.000
Ernst Nijkerk Fonds  30.000
J.A.J. en M.A. Risseeuw Fonds  10.000
Familie Staal Fonds  50.000
H&H Fonds  30.000
Vandenbroek Foundation  50.000
Frits en Phine Verhaaff Fonds  449.546 
Virtutis Opus Fonds  60.000
Louis Vuitton  25.000
Henri en Winnie Wientjes  250.000
Sylvia en Carel Willink Fonds  10.000
Fonds de Zuidroute  9.600
Goslings NieuwBeerta Fonds  50.000
       
  1.742.472    597.486 

6.3. International Circle (bestemd)   117.635    180.715 

6.4. Overige schenkingen
M.C.E. Aarts  5.000
K. de Boer (vrij besteedbaar)  2.500
J.F.H.M. van Exter  1.500
Henri en Winnie Wientjes, Landenreeks 40.000
Langemeijer-Hartung  5.000
Angelina Ognibeni – Jan van Hulsen  40.000
Samuel H. Kress Foundation  22.932
The Tiffany & Co. Foundation  99.159
Mondriaan Fonds  20.000
Provinciën bijdrage  20.000
Gieskes Strijbis-Fonds  160.000
TEFAF Museum Restoration Fund  22.000
Overige schenkingen (vrij besteedbaar) 30.246
       
  468.337      952.125 
       
  4.021.695    1.870.000    2.485.296 
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De verdeling naar vrij besteedbaar en bestemd is als volgt: 

vrij besteedbaar  42.746    623.333    5.885 
bestemd   3.978.949    1.246.667    2.479.411 
       
  4.021.695    1.870.000    2.485.296 
 

7. AANDEEl IN ACTIEs VAN DErDEN      

Dit betreft:  
   2012   2012  2011 
(IN EURO’S)  WERKELIJK  BEGROOT     WERKELIJK

BankGiro Loterij voor kunstaankopen 2.903.245  2.500.000  2.830.301 
BankGiro Loterij gelden Rijksstudio  –  –  1.115.000 
BankGiro Loterij bijdrage 
beeldentenstoonstelling Rijkstuinen 1.500.000   –  – 

Vereniging Rembrandt  –  250.000    327.000 
Prins Bernhard Cultuurfonds  –  –  15.000 
SNS REAAL Fonds  –  –  100.000 
VSBfonds  –  –  100.000 
       
  4.403.245    2.750.000    4.487.301 
       
    
De verdeling naar vrij besteedbaar en bestemd is als volgt:      

vrij besteedbaar  –    –    – 
bestemd  4.403.245    2.750.000    4.487.301 
       
  4.403.245    2.750.000    4.487.301 

Conform de CBF-richtlijnen worden schenkingen van fondsenwervende instellingen met het 
CBF-Keur aangemerkt als Aandeel in acties van derden. Schenkingen van andere instellingen 
worden aangemerkt als Baten eigen fondsen werving. Het Rijksmuseum Fonds verantwoordt 
de baten indien deze met voldoende betrouwbaarheid en zekerheid kunnen worden 
vastgesteld.

8. OpBrENGsT BElEGGINGEN      

Dit betreft:

(IN EURO’S)  2012   2012    2011 
  WERKELIJK  BEGROOT   WERKELIJK 

Ontvangen intrest obligaties, 
deposito’s en rekening-
courantsaldi banken  98.952    80.815  222.254 
Ontvangen dividenden (inclusief 
verrekenbare dividendbelasting)  6.534  50.000  107.271 
Koerswinst/-verlies verkoop effecten 83.790    266.270    -460.025 
Mutatie beurswaarde niet 
verkochte effecten  898.064  156.055  106.975 
       
  1.087.340  553.140  -23.525 

lAsTEN 
9. BijDrAGEN AAN sTIChTING hET RijksmUsEUm    

Het totaal van de in 2012 aan Stichting Het Rijksmuseum verleende bijdragen bedraagt € 4.163.901.
Voor een toelichting op deze bijdragen wordt verwezen naar p. 29.
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Algemene toelichting
Het Rijksmuseum fonds is gehuisvest in het Rijksmuseum te Amsterdam. De administratie  
van de stichting wordt gevoerd door de afdeling Financiële Zaken van het Rijksmuseum  
te Amsterdam. Door het Rijksmuseum worden geen kosten voor administratieve dienst-
verlening en huisvesting aan de stichting doorberekend.
 Het Rijksmuseum heeft twee accountmanagers in dienst van wie de werkzaamheden  
geheel ten behoeve van het Rijksmuseum Fonds zijn. De kosten hiervan worden door het 
Rijksmuseum Fonds vergoed.
 De stichting heeft geen personeelsleden in dienst. De bezoldiging van bestuurders over  
2012 bedroeg nihil (2011 eveneens nihil).

Toerekening van kosten
Het Rijksmuseum Fonds hanteert een consistente methodiek bij de toerekening van de kosten 
aan de diverse kostensoorten. Kosten die direct samenhangen met het verwerven van eigen 
fondsenwerving worden verantwoord  
als kosten ‘eigen fondsenwerving’. Dit betreft met name kosten van advertenties, publiciteit  
en overige kosten fondsenwerving. De kosten van de Rijksmuseum medewerkers en adminis-
tratieve ondersteuning alsmede de kosten jaarverslag worden voor 50% als kosten ‘eigen 
fondsenwerving’ en voor 50% als kosten ‘beheer en administratie’ aangemerkt. Voor zover 
kosten niet direct toe te rekenen zijn worden deze aangemerkt als kosten ‘beheer en administratie’. 
Dit betreft de kosten van de fiduciair beheerder, accountantskosten en overige algemene 
kosten.

Instemming bestuur,
Amsterdam, 8 November 2013

Dhr. B.E.M. Wientjes voorzitter
Dhr. A.L.M. Nelissen penningmeester
Dhr. P. Huvenne lid
Mevrouw A. Kruize-Schuitemaker lid
Dhr. J. Scholten lid

mODEl TOElIChTING lAsTENVErDElING       
BESTEMMING DOELSTELLING WERVING BATEN BEHEER EN TOTAAL BEGROOT   WERKELIJK 
LASTEN     ADMINIS- 2012   2012   2011 
   TRATIE
(IN EURO’S)

Bijdragen aan 
Stichting 
Het Rijksmuseum 4.163.901 –  – –   4.163.901  8.093.333  4.421.220 
Rijksmuseum medewerker 
en administratieve onder-
steuning –  50.280  – 50.280 100.560  102.500 100.000 
Advertenties, publiciteit en 
overige kosten fondsenwerving –  114.609  – 24.000 138.609 145.500 108.960 
Kosten jaarverslag  –  4.339 – 4.339 8.678 12.500 9.670 
Provisie en bankkosten – – 15.148 – 15.148 8.770 8.790 
UBS –  – – 46.946 46.946 31.000 31.123 
Accountantskosten en 
advies inzake CBF-Keur –  – – 18.865 18.865 16.000 14.796 
        
Totaal 4.163.901 169.228 15.148 144.430 4.492.707 8.409.603 4.694.559 
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ControleverKlarIng van de onafhanKelijKe accountant 

Aan: het Bestuur van Stichting Het Rijksmuseum Fonds

Wij hebben de in dit verslag opgenomen jaarrekening over 2012 van Stichting Het Rijksmuseum 
Fonds te Amsterdam gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 
2012 en de staat van baten en lasten over 2012 met de toelichting, waarin zijn opgenomen een 
overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslag geving en andere 
toelichtingen.

Verantwoordelijkheid van het bestuur 
Het bestuur van de stichting is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die  
het vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven, alsmede voor het opstellen van 
het jaarverslag, beide in overeenstemming met de Richtlijn voor de jaarverslaggeving 650 
‘Fondsenwervende instellingen’. Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige 
interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk  
te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten. 

Verantwoordelijkheid van de accountant 
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van 
onze controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, 
waaronder de Nederlandse controlestandaarden. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons 
geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat 
een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van 
materieel belang bevat. 
Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie 
over de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden 
zijn afhankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het 
inschatten van de risico’s dat de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als 
gevolg van fraude of fouten. Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant 
de interne beheersing in aanmerking die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening  
en voor het getrouwe beeld daarvan, gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden  
die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel  
een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van  
de stichting. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte 
grond slagen voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van de door het bestuur  
van de stichting gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van  
de jaarrekening. 
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt  
is om een onderbouwing voor ons oordeel te bieden.

Oordeel
Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en samenstelling 
van het vermogen van Stichting Het Rijksmuseum Fonds per 31 december 2012 en van het 
resultaat over 2012 in overeenstemming met de Richtlijn voor de jaarverslaggeving 650 
‘Fondsenwervende instellingen’. 

Verklaring betreffende het jaarverslag
Wij vermelden dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar aanleiding van het onder zoek 
of het jaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, overeenkomstig de Richtlijn voor  
de jaarverslaggeving 650 ‘Fondsenwervende instellingen’ is opgesteld. Tevens ver melden wij 
dat het jaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening.

Amsterdam, 8 november 2013 
KPMG Accountants N.V.
Drs. E.P. Groenteman RA
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meerJarenoverzIcht 

sTAAT VAN BATEN EN lAsTEN      

(IN EURO’S)  2012 2011 2010 2009 2008
    WERKELIJK WERKELIJK WERKELIJK WERKELIJK WERKELIJK

Baten 
Baten uit eigen fondsenwerving   4.021.695 2.485.296 1.972.028 1.601.885 3.155.198
Baten uit acties van derden   4.403.245 4.487.301 4.034.252 4.326.979 3.962.016
Baten uit beleggingen   1.087.340 -23.525 778.726 1.013.936 -2.158.589
       
  9.512.280 6.949.072 6.785.006 6.942.800 4.958.625
Lasten       
Besteed aan doelstelling: 
Bijdragen aan Stichting Het Rijksmuseum  4.163.901 4.421.220 3.600.306 6.443.733 8.512.202
Kosten eigen fondsenwerving   169.228 139.795 107.779 117.311 119.861
Kosten van beleggingen   15.148 8.790 8.429 11.385 16.010
Kosten van beheer en administratie  144.430 124.754 138.322 91.305 87.103
       
  4.492.707 4.694.559 3.854.836 6.663.734 8.735.176

       
Overschot/tekort   5.019.573 2.254.513 2.930.170 279.066 -3.776.551
      
Het overschot/tekort is als volgt verwerkt:       

Bestemmingsreserves   -183.995 -237.380 410.249 706.835 -2.093.752
Bestemmingsfondsen: 
algemeen vermogensbeheer   1.886.720 851.403 405.337 342.997 390.560
Bestemmingsfondsen: 
eigen vermogensbeheer   1.763.640 -20.577 105.992 160.743 -177.129
Bestemmingsfondsen: 
projectsubsidies   1.553.208 1.661.067 2.008.592 -931.509 -1.896.230
       
  5.019.573 2.254.513 2.930.170 279.066 -3.776.551

Percentage kosten eigen fondsenwerving       

(in % van baten uit eigen fondsenwerving)  4,21% 5,62% 5,47% 7,32% 3,80%
(idem maar gemiddeld over 3 jaar)  5,10% 6,14% 5,53% 5,17% 5,77%
      
Percentage besteding       
Totaal baten   9.512.280 6.949.072 6.785.006 6.942.800 4.958.625
Af: niet besteedbare baten:       
endowment-schenkingen   -155.000 -165.000 -215.200 -279.393 -412.060
2% rendement endowment-beleggingen  -35.159 -31.700 -7.505 -11.747 -10.033
       
besteedbare baten   9.322.121 6.752.372 6.562.301 6.651.660 4.536.532
      
Besteed aan doelstelling als percentage 
van besteedbare baten   44,67% 65,48% 54,86% 96,87% 187,64%
Bestedingspercentage lasten: 
besteed aan doelstelling als percentage 
van de totale lasten   92,68% 94,18% 93,40% 96,70% 97,45%
Kosten van beleggingen als percentage 
van baten uit beleggingen   1,39% -37,36% 1,08% 1,12% -0,74%
Kosten van beheer en administratie 
als percentage van totale baten   1,52% 1,80% 2,04% 1,32% 1,76%
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BAlANs  2012 2011 2010 2009 2008
 
(IN EURO’S)   WERKELIJK WERKELIJK WERKELIJK WERKELIJK WERKELIJK
 

Activa       
1. Effecten   13.171.952 12.111.139 9.638.120 9.066.360 8.099.835
2. Vorderingen   660.978 939.734 581.554 547.310 999.151
3. Liquide middelen   10.838.775 8.003.002 6.314.479 3.934.116 6.101.394
       
  24.671.705 21.053.875 16.534.153 13.547.786 15.200.380
      
Passiva

4. Reserves en fondsen       
Bestemmingsreserves   3.155.395 3.339.387 3.576.767 3.166.518 2.459.683
Bestemmingsfondsen:  
algemeen vermogensbeheer   11.351.668 9.464.948 8.613.545 8.208.208 7.865.211
Bestemmingsfondsen:  
eigen vermogensbeheer   2.480.291 716.651 737.228 631.236 470.493
Bestemmingsfondsen:  
projectsubsidies   5.847.603 4.294.395 2.633.328 624.736 1.556.245
       
  22.834.957 17.815.381 15.560.868 12.630.698 12.351.632
      
6. Schulden op korte termijn       
Nog te besteden inzake 
onderzoeksfonds    –   –   –   –  19.221
- Stichting Het Rijksmuseum   944.074 2.386.883 151.738 120.504 2.043.109
- Overige te betalen kosten   892.674 851.611 821.547 796.584 786.418
       
  1.836.748 3.238.494 973.285 917.088 2.848.748
       
  24.671.705 21.053.875 16.534.153 13.547.786 15.200.380
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Overtocht van de spiegel van het Engelse vlaggenschap  
de Royal Charles naar het National Maritime Museum  
in Greenwich, een bruikleen ter gelegenheid van de viering  
van het diamanten regeringsjubileum van koningin Elizabeth.  
De over tocht vond plaats met een nieuw patrouilleschip  
van de Koninklijke Marine. Prins Willem-Alexander maakte  
de overtocht en de ceremonie in het Maritime Museum mee. 

Foto Myra May
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Adres en InformatIe 

Hoofd Development
Hendrikje Crebolder
020 6747 302
h.crebolder@rijksmuseum.nl

Voor informatie over schenkingen, legaten  
en Fondsen op Naam kunt u contact opnemen met:
Eva Kalis
020 6747 335
e.kalis@rijksmuseum.nl

Jorien Huisman
020 6747 133
j.huisman@rijksmuseum.nl

Informatie is eveneens te vinden  
op rijksmuseum.nl/steun 

ABN AMRO rekening 56 00 20 740
Rijksmuseum
Postbus 74888
1070 DN Amsterdam
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Op 23 augustus 2012 onthulling van het logo. 

Foto Johan van Walsem
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