
INFORMATIE MET BETREKKING TOT ANBI 

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 
fondsvermogen wordt ieder jaar een bedrag ter beschikking gesteld voor onderzoek, 
restauraties, educatie en voor aankopen van schilderijen, prenten, meubels, boeken, foto’s 
of andere objecten die de collectie verrijken.  

Stichting Het Rijksmuseum Fonds 

KvKnummer: 412 14443 

Postbus 74888 

1070 DN AMSTERDAM 

Rijksmuseumfonds@rijksmuseum.nl  

DOELSTELLING 

Uit statuten van Stichting Het Rijksmuseum Fonds 

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.  

BELEIDSPLAN  

Zie voor de onderstaande componenten het Jaarverslag van het Rijkmuseum Fonds 2012 
	  
- het werk dat de instelling doet	  	  
- de manier waarop de instelling geld werft	  	  
- het beheer van het vermogen van de instelling	  	  
- de besteding van het vermogen van de instelling	   

https://www.rijksmuseum.nl/nl/organisatie/jaarverslagen	  
 

 

 

 



BESTUUR 

Bernard Wientjes (voorzitter) 

Ton Nelissen (penningmeester) 

Joost Scholten 

Paul Huvenne 

Aleid Kruize  

Het Rijksmuseum Fonds hanteert het bestuursmodel en wordt bestuurd door een 
onafhankelijk en onbezoldigd bestuur. 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.  

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 
vermogensbeheerder 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 beleggingsportefeuilles 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 administratie en van de eigen fondsenwerving. Voor deze laatste kosten hanteert het 
Rijksmuseum Fonds in de meerjarenraming een norm van maximaal 15%. Het 
kostenpercentage van de eigen fondsenwerving 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. 

Actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten van het Rijksmuseum Fonds, zie 
https://www.rijksmuseum.nl/nl/organisatie/jaarverslagen/ 2012 

Financieel verslag van het Rijksmuseum Fonds, zie	  
https://www.rijksmuseum.nl/nl/organisatie/jaarverslagen/ 2012 

 

 


