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Ed van der Elsken, Zelfportret met Ata Kando voor de spiegel in hun appartement in Parijs, 1952. 
Ontwikkelgelatinezilverdruk, 39,2 x 49,8 cm. Inv.nr. RP-F-2017-217. Aankoop met steun van  
Jan & Trish de Bont en het Paul Huf Fonds. © Ed van der Elsken/Nederlands Fotomuseum

Detail van Portret van jonkvrouwe Maria Francisca Louisa Dommer van Poldersveldt 
(zie p. 39)
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https://www.youtube.com/watch?v=-zQIIwtwN1U


De tentoonstelling over Matthijs Maris, van 6 oktober 2017 t/m 7 januari 2018, werd mede mogelijk gemaakt 
door Stichting Victor Heiloo, Fonds 21, het J.A.J. en M.A. Risseeuw Fonds, Stichting Gifted Art en een gift  
uit de nalatenschap van E. Smit
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VOOrWOOrD

Het Rijksmuseum Fonds is een onafhankelijke stichting die in de meest brede zin van het woord 
steun verleent aan het Rijksmuseum in Amsterdam. Het Rijksmuseum kan dankzij particuliere schen-
kingen, van zowel vermogen als objecten, en institutionele giften bestaan. Ruim € 7,6 miljoen 
werd in 2017 ontvangen, waarvan zo’n € 5,7 miljoen werd besteed aan aankopen, onderzoek, 
restauraties en educatieve projecten.

In 2017 werden er negen nieuwe Fondsen op Naam opgericht, tien Fondsen op Naam verlengd, 
ontvingen wij steun van twaalf verschillende institutionele fondsen, verwelkomden wij zeven 
nieuwe leden van de Rijksmuseum International Circle en waren er eind van het jaar bijna negen-
honderd Patronen.

Verder ontving het Rijksmuseum in 2017 circa vijfhonderd (kunst)werken uit schenkingen  
en nalatenschappen. Een overzicht van alle schenkers en legatoren van objecten is opgenomen 
in het jaarverslag van het museum zelf. 

Een aantal hoogtepunten willen wij hieronder graag specifiek noemen.
Het jaar begon met de thuiskomst van Hollands meisje aan het ontbijt, een olieverf  schil derij  

van Jean-Etienne Liotard dat in 2016 werd verworven. Het kreeg een plek op de Eregalerij  
en werd feestelijk onthaald in zijn nieuwe huis. Dit bijzondere werk kon worden aangekocht 
dank zij de steun van vele fondsen en particulieren, alsmede de jaarlijkse bijdrage van de 
Rijksmuseum International Circle. Inmiddels heeft Hollands meisje aan het ontbijt een 
prominente plek gekregen op de afdeling 18de eeuw.

De tentoonstellingen in de Philipsvleugel in 2017 waren niet mogelijk geweest zonder 
substantiële bijdragen van particulieren en fondsen.

Zo kon Goede Hoop. Zuid-Afrika en Nederland vanaf 1600, te zien in het voorjaar, mede 
gerealiseerd worden dankzij maar liefst zeven Fondsen op Naam en gelabelde schenkingen, 
alsmede een gift uit een nalatenschap. Bij deze gelegenheid schonken Jan Maarten Boll en 
Pauline Kruseman tevens een geweldige serie van zes tekeningen van Marlene Dumas.

Ook de tentoonstellingen Johan Maelwael en Matthijs Maris, die openden in oktober van  
het jaar, kwamen mede tot stand dankzij de bijdragen van verschillende particulieren en  
een gift uit een nalatenschap.

Daarnaast kon het Rijksmuseum dankzij het Bas ten Haaf Fonds Cathelijne van den Berg-
Denekamp aanstellen als coördinator inclusiviteit. Zij draagt er zorg voor dat het Rijksmuseum 
voor iedereen toegankelijk is en zodoende echt het museum van Nederland van en voor 
iedereen kan zijn.

Het Rijksmuseum Fonds is alle begunstigers bijzonder dankbaar voor hun betrokkenheid  
en ondersteuning.

Bernard Wientjes 
Voorzitter Rijksmuseum Fonds

In de Philipsvleugel was van 17 juni t/m 17 september de tentoonstelling 
New Realities te zien, een groots overzicht van de 19de-eeuwse fotografie  
uit de collectie van het Rijksmuseum. Een van de daarin opgenomen werken  
was het recent verworven album Photographs of British Algae Cyanotype 
Impressions van Anna Atkins, een aankoop die mogelijk werd gemaakt door  
het Paul Huf Fonds, Familie W. Cordia, Suit Supply B.V. en de BankGiro Loterij
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https://www.youtube.com/watch?v=6nuYp3f8SHI


DOELsTELLING

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

1. 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.

2.  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. 

Wim Oepts, Strolling, 1931. Potlood op papier, 38 x 53,5 cm. Inv.nr. RP-T-2017-70. Aankoop dankzij de nalatenschap van 
J. Mijnsbergen

Van 19 juni t/m 13 november was de presentatie Tocht naar Chatham te zien in twee zalen van de 17de eeuw. Aanleiding 
was de succesvolle aanval van Michiel de Ruyter op de Engelse vloot bij Chatham 350 jaar geleden, op 19 juni 1667.  
Het Rijksmuseum organiseerde bij de opening tevens een symposium gewijd aan deze tocht. Tentoonstelling en sympo-
sium werden mede mogelijk gemaakt door het Scato Gockinga Fonds en Stichting Vaderlandsch Fonds ter Aanmoediging 
van ’s-Lands Zeedienst. Hier conservator maritieme collecties Jeroen van der Vliet, aangesteld dankzij het Virtutis Opus 
Fonds, met prins Maurits tijdens de opening
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BEsTUUr

Bestuursleden zijn na drie jaar eenmaal herkiesbaar; na twee termijnen van drie jaar  
treden ze terug.

De heer Bernard Wientjes 
Voorzitter – sinds 2012
Lid – sinds 2011
De heer Marc Staal
Penningmeester – sinds eind 2017
Lid – sinds 2017
Mevrouw Neelie Kroes
Lid – sinds 2015
De heer Henry Holterman
Lid – sinds 2016
De heer Lodewijk de Vink
Lid – sinds 2016
Mevrouw Pien van Karnebeek-Thijssen
Lid – sinds 2017

Voor de heer Joost Scholten en mevrouw Aleid Kruize-Schuitemaker liep eind 2017  
de laatste bestuurstermijn af; om die reden traden zij terug.

FUNCTIES EN NEVENFUNCTIES VAN DE BESTUURSLEDEN

Bernard Wientjes (1943)
Voorzitter Taskforce Bouwagenda, voorzitter 
Koninklijke Vereniging Nederlandse Chemie
Nevenfuncties
Voorzitter Raad van Commissarissen KPMG;  
lid Raad van Advies Dordrechts Museum;  
lid Comité van Ambassadeurs Noord 
Nederlands Orkest; emeritus hoogleraar 
Universiteit Utrecht

Marc Staal (1959)
Managing Partner AAC Capital
Nevenfuncties
Voorzitter Amsterdamsche Hockey  
en Bandy Club

Neelie Kroes (1941)
Special Advisor Bank of America Merrill Lynch; 
member Board of Directors Salesforce; 
member Public Policy Advisory Board Uber
Nevenfuncties
Onder andere voorzitter van de Stichting 
LittleBitz; lid Comité van Aanbeveling AMREF 
Flying Doctors; ambassadeur Vrouwenhart

Henry Holterman (1955)
Lid Raad van Bestuur Reggeborgh Groep
Nevenfuncties
Vicevoorzitter Raad van Commissarissen 
Koninklijke Volker Wessels Stevin NV; 
commissaris Varo Energy BV

Lodewijk de Vink (1945)
Senior adviseur voor Wendel North America  
en Guggenheim Securities
Nevenfuncties
Lid Raad van Commissarissen Focused 
Ultrasound Foundation; lid Raad van 
Commissarissen Jupiter Medical Clinic and 
Foundation; lid Raad van Commissarissen 
New York Philharmonic

Pien van Karnebeek-Thijssen (1968)
Hofdame van Hare Majesteit de Koningin

Van boven naar beneden,  
van links naar rechts: 
De heer Bernard Wientjes 
De heer Marc Staal
Mevrouw Neelie Kroes
De heer Henry Holterman
De heer Lodewijk de Vink
Mevrouw Pien van Karnebeek-Thijssen

Foto’s
Rijksmuseum, m.u.v.: 
Myra May, VNO-NCW (Bernard Wientjes)
Erik Brinkhorst (Henry Holterman)
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NALATEN

Veel objecten in de collectie van het Rijksmuseum zijn te danken aan schenkingen en nalaten-
schappen van particulieren. Mensen die het belangrijk vinden om een (kunst)werk voor Nederland 
en de wereld te bewaren, en het om die reden toevertrouwen aan het museum. Maar het kan 
ook gaan om financiële steun, al dan niet met een specifieke aankoopbestemming. Deels zijn  
het schenkingen die nog bij iemands leven worden gedaan, in andere gevallen betreft het een 
nalatenschap.

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 uitsluitend het gebruik  
van het vermogen of het rendement op dat vermogen. Welke vorm ook wordt gekozen, erf-
belasting wordt bij het Rijksmuseum Fonds niet geheven.

Dit zijn de verschillende mogelijkheden om het Rijksmuseum op te nemen in uw testament.
• Een erfstelling: een deel van uw nalatenschap wordt toegekend aan 

het Rijksmuseum.
• Een legaat: een bepaald bedrag, een roerend of onroerend goed  

uit uw nalatenschap wordt toegekend aan het Rijksmuseum.
• Een Fonds op Naam: vanaf € 50.000 kunt u een eigen fonds oprichten 

uit uw nalatenschap.
• U kunt ook het Rijksmuseum als erfgenaam benoemen en bepalen  

dat het museum (een deel van) uw erfstelling toekent aan uw eigen 
opgerichte fonds. Hierbij kunt u de verplichting stellen dat het 
Rijksmuseum tevens uitkeert aan derden.

ERFBELASTING VOLDOEN MET KUNST

Mensen die erfbelasting moeten betalen over een erfenis waarin zich waardevolle (kunst)-
voorwerpen bevinden, kunnen onder bepaalde omstandigheden de erfbelasting voldoen met 
die werken. Deze kunnen dan worden overgedragen aan de Nederlandse staat in ruil voor  
een korting/kwijtschelding van de erfbelasting. Toekomstige erflaters kunnen vooraf vragen  
of bepaalde objecten na hun overlijden in aanmerking komen voor de regeling. In het verzoek  
tot kwijtschelding kan worden aangegeven aan welk museum of universitaire instelling het 
(kunst)voorwerp bij voorkeur wordt toevertrouwd.

Als een erfgenaam een kostbaar (kunst)voorwerp overdraagt aan de staat, wordt de erfbelasting 
kwijt gescholden met een bedrag van maximaal 120 procent 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)werken die verplaatst 
kunnen worden, zoals schilderijen, vazen, sculpturen, meubels et cetera.

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.

Voorbeeld
Uw (kunst)voorwerp heeft een waarde van € 50.000. Door de overdracht van het object aan  
de staat wordt van de door de erfgenamen verschuldigde erfbelasting een bedrag van € 60.000 
kwijtgescholden.

ANBI-sTATUs

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

CBF-ErKENNING

Het Rijksmuseum Fonds beschikt over de Erkenning van het CBF (Centraal Bureau Fondsenwerving). 
Dit keurmerk voor goededoelenorganisaties in Nederland laat zien dat er sprake is van een 
verantwoorde manier van fondsenwerving en besteding op het gebied van:
• bestuur;
• beleid;
• fondsenwerving, voorlichting en communicatie;
• besteding van middelen;
• verslaglegging.

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 schenk- en erfbelasting. Dat betekent dat er geen 
belasting wordt geheven over vermogen dat wordt overgedragen aan het Rijksmuseum Fonds.

SCHENKEN

Particulieren die specifieke verzamelgebieden, collecties of andere activiteiten van het 
Rijksmuseum willen versterken, kunnen door middel van een financiële bijdrage een  
Fonds op Naam oprichten of een gelabelde schenking doen. Het Rijksmuseum Fonds  
beheert de gelden, en het bestuur ziet toe op de besteding.

Voor particulieren kan een schenking ten gunste van het Rijksmuseum Fonds vanuit fiscale 
optiek dubbel aantrekkelijk zijn. Niet alleen wordt geen schenkbelasting geheven over  
de ver mogens overdracht, 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 persoonsgebonden 
aftrek te boven gaat, met als maximum 10 procent van dat inkomen. Hierbij zijn schriftelijke 
bewijsstukken vereist.

Het belastingvoordeel is veel groter wanneer een schenking aan het Rijksmuseum Fonds 
gelijkmatig wordt verdeeld over ten minste vijf kalenderjaren. Als aan de voorwaarden van een 
periodieke gift wordt voldaan, gelden de grenzen met betrekking tot de hoogte van de aftrek 
niet. De gift is dan in zijn geheel aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.

Ook een (kunst)voorwerp kan als periodieke gift aan het Rijksmuseum worden geschonken, 
verdeeld in minimaal vijf termijnen. In dat geval kan ieder jaar een vijfde gedeelte van  
de waarde van het object worden afgetrokken voor de inkomstenbelasting.
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INTErNATIONAL CIrCLE

De jaarlijkse reis van de International Circle voerde in oktober 2017 naar Lissabon en stond onder 
leiding van Jane Turner, hoofd Rijksprentenkabinet, Robert van Langh, hoofd Conservering & 
Restauratie, en Femke Diercks en Duncan Bull, conservatoren ceramiek en buitenlandse schilder kunst. 
De Circle-leden maakten een driedaagse tour langs onder meer het Museu Nacional do Azulejo 
met zijn prachtige geglazuurde tegelpanelen, en de 16de-eeuwse São Roque, de oudste jezuïeten-
kerk van Portugal met een spectaculaire collectie zilver en een kostbare kapel uitbundig versierd 
met goud, zilver en ivoor. Verder stonden op de agenda het met ceramiek gedecoreerde Fronteira-
paleis, dat nog deels bewoond wordt door leden van de gelijknamige adellijke familie, en het 
Museu Colecção Berardo, gericht op moderne en hedendaagse kunst, waar het gezelschap welkom 
werd geheten door verzamelaar José Berardo zelf. Bijzonder was ook het speciaal voor de Inter-
national Circle georganiseerde diner dat − na sluitingstijd − werd geserveerd in de refter van  
het Convento de Cristo, het voormalige klooster van de 16de-eeuwse koning João III, in Tomar, 
een stad ten noordoosten van Lissabon.

In april bezochten de Circle-leden de tentoonstellingen Hercules Segers in de Metropolitan Museum 
of Art in New York en Small Wonders in de Met Cloisters, een oud klooster dat omgebouwd is tot 
museum aan de noordkant van Manhattan. Beide waren samenwerkingen met het Rijksmuseum 
en waren ook in Amsterdam te zien.

Andere activiteiten waren onder andere een bezoek aan Vermeers Melkmeisje, dat tijdelijk  
in het Louvre in Parijs verbleef, en een bezoek aan fotografiebeurs Paris Photo en Fondation Custodia.

Lid worden van de International Circle kan vanaf € 5000 per jaar. International Patrons ontvangen 
uitnodigingen voor exclusieve internationale evenementen en ontvangsten, kunnen deelnemen 
aan de jaarlijkse kunstreis, hebben onbeperkt toegang tot het Rijksmuseum met vijf gasten,  
en krijgen elk kwartaal het wetenschappelijk periodiek van het museum, The Rijksmuseum Bulletin, 
toegestuurd.

Van boven naar beneden, van links naar rechts: 
Rondleiding in het Museu Nacional do Azulejo door Duncan Bull
Bezoek aan het Palácio de Fronteira
Diner in het Convento de Cristo
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https://www.rijksmuseum.nl/nl/steun-het-rijks/international-circle


INsTITUTIONELE FONDsEN MET AANKOPEN EN PrOJECTEN
Hieronder volgt het overzicht van alle aankopen en projecten  
van institutionele fondsen.

BankGiro Loterij 
• Bijdrage aankoop Anna Atkins, Photographs 

of British Algae Cyanotype Impressions, 
ca. 1843–1853 

• Bijdrage aankoop doopdeken van effen  
zijde geborduurd met floraal strooimotief, 
gewatteerd met geweven wol en gevoerd 
met zijde, ca. 1675 

• Bijdrage aankoop deken voor wieg of kinder-
bed van zijde in satijnbinding, gewatteerd, 
doorgestikt en geborduurd, ca. 1675–1700 

• Geoormerkte afdracht ten behoeve van  
de Rijksmuseumbus (Alle kinderen naar  
de Nachtwacht) 

• Extra projectbijdrage voor Muziek in het Rijks 

Fonds 21
• Hoofdbegunstiger Teekenschool 
• Bijdrage tentoonstelling Matthijs Maris 

Gieskes Strijbis Fonds 
• Bijdrage onderzoek en restauratie collecties 

fotografie en glas 

Kress Foundation 
• Bijdrage Rijksmuseum & RKD Summer School 

2017 

Mondriaan Fonds 
• Bijdrage tentoonstelling Goede Hoop.  

Zuid-Afrika en Nederland vanaf 1600 

Stichting Beau Lieu et Beaux Arts 
• Bijdrage aankoop album met 26 18de-eeuwse 

tekeningen naar 17de-eeuws zilver, onder 
andere naar werk van Adam van Vianen 

Stichting Dr. Hendrik Muller’s Vaderlandsch 
Fonds 
• Bijdrage tentoonstelling Goede Hoop.  

Zuid-Afrika en Nederland vanaf 1600 

Stichting Hollands Porselein 
• Bijdrage aankoop Figuurgroep, Loosdrecht, 

ca. 1770 (biscuitporselein) 

Stichting Vaderlandsch Fonds ter 
Aanmoediging van ’s-Lands Zeedienst 
• Bijdrage symposium Tocht naar Chatham 

Stichting VSBfonds 
• Bijdrage tentoonstelling Goede Hoop.  

Zuid-Afrika en Nederland vanaf 1600 

Tiffany & Co. Foundation 
• Bijdrage conservator juwelen 
• Bijdrage symposium Jewellery Matters 

UNHCR 
• Bijdrage tentoonstelling Document 

Nederland: Anoek Steketee, Staatloos 

Anoniem, Tekening van 17de-eeuws zilver, behorende bij een album, ca. 1725−1728. Tekening op papier, 35,6 x 24,5 cm. Inv.nr. RP-T-2017-69-8. 
Aankoop met steun van Stichting K.F. Hein Fonds en, via het Rijksmuseum Fonds, Stichting Beau Lieu et Beaux Arts en een gift uit 
de nalatenschap van J. Mijnsbergen 

2019



De tentoonstelling Goede Hoop. Zuid-Afrika en Nederland vanaf 1600 was van 17 februari t/m 21 mei te zien in de Philipsvleugel  
en werd mede mogelijk gemaakt door Familie W. Cordia, het Johan Huizinga Fonds, Cees en Ingeborg van der Burg, Fonds 1975,  
Fonds de Zuidroute, Stichting New Angle, een gift uit de nalatenschap van J. Mijnsbergen, het Mondriaan Fonds, Stichting Dr. Hendrik 
Muller's Vaderlandsch Fonds, Stichting VSBfonds, de ING en de Patronen van het Rijksmuseum
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https://youtu.be/W4JT55yusvI
https://www.youtube.com/watch?v=kUl2fzbRy9o&feature=youtu.be


FONDsEN OP NAAM EN GELABELDE sCHENKINGEN  
MET AANKOPEN, AANsTELLINGEN EN PrOJECTEN
 
Hieronder volgt het overzicht van aankopen, aanstellingen en projecten van alle  
Fondsen op Naam en gelabelde schenkingen, in volgorde van oprichtings-/schenkingsdatum. 
Een fonds of een schenking waarvan uitsluitend de naam wordt vermeld,  
is inmiddels ten volle aangewend.

J.W. Edwin vom Rath Fonds 
Aankoopfonds voor schilderijen, prenten  
of objecten in de categorie beeldhouwkunst  
en kunstnijverheid 
• Bijdrage aankoop doopdeken van effen  

zijde geborduurd met floraal strooimotief, 
gewatteerd met geweven wol en gevoerd 
met zijde, ca. 1675 

• Bijdrage aankoop deken voor wieg of kinder-
bed van zijde in satijnbinding, gewatteerd, 
doorgestikt en geborduurd, ca. 1675–1700 

M.J. Drabbe Fonds 

Paul Huf Fonds 
Het realiseren van aankopen voor de Nationale 
Fotocollectie 
• Bijdrage aankoop Anna Atkins, Photographs 

of British Algae Cyanotype Impressions, 
ca. 1843–1853 

• Bijdrage aankoop Ed van der Elsken, 
Zelfportret met Ata Kando, 1952 

Veluvine Molijn de Groot Fonds 

Goslings NieuwBeerta Fonds 
Ten behoeve van het in stand houden en  
uit breiden van de collectie Japanse prenten,  
in het bijzonder surimono, ten behoeve  
van het Rijksprentenkabinet 
• Aankoop Utagawa Kunisada, Kisegawa  

met lantaarn in de regen, 1825 
• Aankoop Anoniem, mogelijk Katsukawa 

Shuntei, Sumoworstelaar, ca. 1800 
• Aankoop Kitao Masanobu, Dichter in tuin  

met vrouw en kind, 1786–1787 

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

Ebus Fonds 
Het verlenen van steun in de meest brede 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 textiel voor  
het interieur 

Scato Gockinga Fonds 
Ondersteunt de collectie scheepsmodellen  
in het Rijksmuseum in de meest ruime zin  
van het woord 
• Aankoop Christoffel Bisschop, Heemskerck  

en Barends, hun tweeden togt naar het 
Noorden beramende, 1862 

• Bijdrage aankoop Michiel van Musscher, 
Portret van Nicolaes Witsen (1641–1717), 1688 

• Bijdrage tentoonstelling en symposium  
Tocht naar Chatham 

• Aanstelling conservator geschiedenis, 
G. Valika Smeulders 

• Aanstelling junior conservator geschiedenis, 
Saida Si Amer 

Angelina Ognibeni – Jan van Hulsen 
Ten behoeve van aankoop, restauratie, tentoon-
stelling en onderzoek van de verzameling Italiaanse 
tekeningen van het Rijksmuseum 
• Aankoop Felice Gianni, Tekenaars in de bossen 

rond Marescalchi, nabij Bologna, 1810 

Frits en Phine Verhaaff Fonds 

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 
• Fellowships Claartje Wesselink  

en Cat Lachowskyj 

Johan Huizinga Fonds 
Ten behoeve van een optimale presentatie van 
het cultureel-historisch erfgoed van Nederland 
in het Rijksmuseum 
• Fellowships Alexander Dencher  

en Laura Fahnenbruck 

Receptuurboeken Fonds 
Aankoop, restauratie, onderzoek en onderwijs 
ten behoeve van receptuurboeken en hand-
leidingen voor de kunstenaar 
• Aankoop Ernst Oldenbruch und Sohn & Co, 

Die große Wiener Schule der Holz- und 
Marmormalerei, 1925–1930 

• Aankoop Johann Gottfried Dingler (red.), 
Magazin für die Druck-, Färbe- und Bleichkunst 
und den damit verwandten Hülfswissen-
schaften, 3 delen in 1 band, 1818–1820 

• Aankoop Wilhelm F. Toifel, Keramik. Eine 
Sammlung Originalentwürfe zur Ausführing  
in Glas, Fayence, Porzellan, Majolica, Terracotta, 
Thon, Steinzeug, Marmor, Metall etc., 1878–1885 

• Aankoop Giovanni Batista Piazzetti en 
Anton Christoph Kalliauer, Studii di pittura già 
dissegnati da Giambattista Piazzatta, na 1789 

Sem Presser Fonds 

A.E. van Kampen Fonds 

Bas ten Haaf Fonds 
Ten behoeve van het optimaal toegankelijk 
maken van het Rijksmuseum voor mindervalide 
en lichamelijk gehandicapte bezoekers 
• Aanstelling coördinator inclusiviteit, 

Cathelijne van den Berg-Denekamp 

Van der Vossen-Delbrück Fonds 
Ten behoeve van aankoop, restauratie en onder-
zoek van kunsttheoretische en kunst techno lo-
gische bronnen 
• Aankoop Jean-Baptiste-Pierre Le Brun, 

Premiere Douzieme et Dernier Suite de Douze 
Estampes. Peintres des Écoles Flamande & 
Hollandoise, 1777–1790 

• Aankoop Ennemond Alexandre Petitot, 
Raisonnement sur la perspective, pour en  
faciliter l’usage aux artistes, 1758 

• Aankoop Anoniem, Art’s Master-piece:  
or, a companion for the ingenious of either 
sex, ca. 1700 

• Aankoop Johann Adolf Rossmaessler, 
Gründliche Anweisung Zeichnen zu lernen, 
zum Privat- und Selbstunterricht, in einer Folge 
von 26 Lehrblätter mit erklärendem Text, 1812 

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 tentoon-
stellingen van schilderijen en aquarellen  
uit de periode van de Haagse School 
• Bijdrage tentoonstellingscatalogus 

 Matthijs Maris 

Willy van der Mandele Fonds 
Ten behoeve van restauratie en onderzoek  
naar schilderijen 
• Aankoop Jean Courtois Sicille en 

Gilles Corrozet, Le blason des couleurs  
en armes, ca. 1528 

• Aankoop Anoniem, Handgeschreven 
receptuurboek voor het verven van textiel  
met staaltjes van geverfde stoffen, ca. 1820 

Knecht-Drenth Fonds 
Ten behoeve van aankoop van Nederlands 
gelieerde schilderkunst, beeldhouwkunst  
en/of werken op papier uit de 20ste en 21ste eeuw 
• Aankoop diverse tekeningen 
• Bijdrage aankoop Carel Willink, Deux femmes  

nues dans l’escalier, 1922 

Migelien Gerritzen Fonds 
Ten behoeve van educatieve activiteiten  
voor de afdeling Conservering & Restauratie  
in de meest brede zin van het woord 
• Fellowship Roberto Padoan 
• Scriptieprijs, getiteld  

‘Migelien Gerritzen prijs’ 

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

Sylvia en Carel Willink Fonds 
Ten behoeve van het bestuderen, restaureren, 
verwerven en uitdragen van het werk van  
Carel Willink 
• Bijdrage aankoop Carel Willink, Deux femmes 

nues dans l’escalier, 1922 

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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Van boven naar beneden,  
van links naar rechts:
Fellows Roberto Padoan,  
Claartje Wesselink  
en Alexander Dencher

Hun Fellowship werd mogelijk 
gemaakt door respectievelijk het 
Migelien Gerritzen Fonds, het 
Manfred & Hanna Heiting Fonds 
en het Johan Huizinga Fonds

VandenBroek Foundation 
Ten behoeve van Canonproject Publiek & Educatie: 
‘Jij & de Gouden Eeuw’ 
• Programma Jij & de Gouden Eeuw

Virtutis Opus Fonds 
Ten behoeve van de aanstelling van een con-
servator en restaurator voor het behoud van  
en weten schappelijk onderzoek naar de collectie 
marinemodellen 
• Aanstelling conservator Jeroen van der Vliet 

Flora Fonds 
Ten behoeve van het ondersteunen van projecten 
van het Rijksmuseum
• Aanstelling projectmedewerker Aziatische 

ceramiek, Denise Campbell

Fonds 1975 
Maakt werving mogelijk ten behoeve van  
de collectie documentaire fotografie 
• Aankoop multomap en foto’s afkomstig  

van Robert Jasper Grootveld 
• Aankoop serie foto’s van een protestmars  

van Caraïben en Arowakken in Suriname, 
december 1976, en één foto van Desi Bouterse 
tijdens een persconferentie in de Memre 
Boekoe kazerne, maart 1980, Cary Markerink 

Dr. Anton C.R. Dreesmann Fonds 
Ten behoeve van fundamenteel materiaal-
technisch onderzoek naar schilderijen 
• Fellowship Katelyn Hobbs 

Irma Theodora Fonds 
Ten behoeve van het ondersteunen van projecten 
in de meest brede zin van het woord 
• Aanstelling junior restaurator voor restauratie 

portretten Marten Soolmans en Oopjen Coppit 
van Rembrandt van Rijn, Susan Smelt 

Familie M.B.T. de Groot 

H&H Fonds 
Ten behoeve van educatie
• Bijdrage Teekenschool 

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

in het Rijksmuseum 

Fonds De Haseth-Möller 
Ten behoeve van de bevordering van  
de 18de-eeuwse schilderkunst en kunst nijver-
heid, met name op het gebied van onderzoek  
en opleiding 

Linda H. Kaufman en George M. Kaufman 

Corrie Bleekemolen Juwelenfonds 
Ten behoeve van de collectie juwelen  
van het Rijksmuseum 
• Aankoop Anoniem, Memento Mori-ring,  

1620–1650 
• Aankoop Chris Steenbergen,  

Contemplation, 1954 
• Aankoop signetring van massief goud  

van Java of Sumatra, ca. 900–1200 

van Marle Fonds 
Ten behoeve van restauratie, conservering  
en onderzoek binnen de discipline van werken 
op papier 
• Aanstelling researchanalist voor project 

‘Watermerken in beeld’, Annelies van Hoesel 
(start 2018) 

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, het ondersteunen van  
de Aziatische collectie en de aanstelling  
van een researchanalist 
• Aanstelling conservator Chinese kunst,  

Ching-Ling Wang 

Don Quixote Foundation 
Ten behoeve van de jaarlijkse beeldententoon-
stelling in de Rijksmuseumtuinen 
• Bijdrage tuintentoonstelling Jean Dubuffet

Bervoets Fonds 
Ten behoeve van een conservator Japanse prenten
• Aanstelling junior conservator Marije Jansen 

Vincent Mentzel Fonds 
Ten behoeve van het toegankelijk maken van  
het fotojournalistieke werk in de collectie  
van het Rijksmuseum 

Fonds Beukenhorst 
Ten behoeve van wetenschap en educatie  
in de meest brede zin van het woord 
• Bijdrage bestandscatalogus Delfts aardewerk 

in het Rijksmuseum 
• Bijdrage educatief materiaal bij tentoon-

stelling Johan Maelwael 
• Bijdrage Rijksmuseum & RKD Summer School 

2017 
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In de Beuningkamer in het hoofdgebouw waren van 8 maart t/m 4 juli twee schilderijen van Jurriaan Andriessen te zien waarvan lange tijd werd gedacht  
dat ze verloren waren gegaan. De verwerving in 2014 was mogelijk met steun van het Fonds De Haseth-Möller. De presentatie werd mogelijk gemaakt  
door het Pruikenburg Fonds (een institutioneel fonds)
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Paul en Hanneke Van Den Hoek Fonds 
Ten behoeve van de afdeling Conservering & 
Restauratie 
• Bijdrage restauratie J. de Gheyn II,  

Spaanse strijd hengst, buitgemaakt door 
Lodewijk Gunther van Nassau op aartshertog 
Albertus van Oostenrijk in de slag bij Nieuw-
poort en geschonken aan prins Maurits, 1603 

Freek & Hella de Jonge Fonds 
Ten behoeve van de theatrale presentatie  
van de Gouden Eeuw 
• Bijdrage Teekenschool

Ernst Nijkerk Fonds 
Ten behoeve van educatie, onderzoek en aan-
koop van de collectie zilver van het Rijksmuseum 
en in het bijzonder Amsterdams zilver 

de Vink Family 
Ten behoeve van het Media Lab in de Teekenschool
• Bijdrage Teekenschool 

Stichting Kramer-Lems 
Ten behoeve van conservering, restauratie & 
onderzoek en educatie van diverse deelcollecties 
• Aanstelling conservator muziekinstrumenten, 

Giovanni Paolo di Stefano 
• Aanstelling junior restaurator metalen, 

Arie Pappot 
• Aanstelling technisch analist,  

Judith van der Brugge-Mulder 

Charlotte en Joop van Caldenborgh 

Henri en Winnie Wientjes 

Stichting Beau Lieu et Beaux Arts 
Ten behoeve van het Rijksmuseum in de meest 
brede zin van het woord 
• Bijdrage aankoop album met 26 18de-eeuwse 

tekeningen naar 17de-eeuws zilver, onder 
andere naar werk van Adam van Vianen 

Willem F.C. Stevens Fonds 
Ten behoeve van educatieve activiteiten  
van de afdeling Conservering & Restauratie

Decorative Art Fund 
Ten behoeve van stimulering van de bestudering 
en presentatie van de decoratieve kunsten  
in het Rijksmuseum door verwervingen mogelijk 
te maken van Europese ontwerp- en ornament-
tekeningen uit de 16de t/m 19de eeuw 
• Aankoop diverse ontwerptekeningen 

Ton en Judy van Heuzen-Dijksma Fonds 
Ten behoeve van de collectie zilver en ijsgezichten 
in de meest brede zin van het woord 

Bert & Lammie Fonds 
Ten behoeve van de collectie prenten en tekeningen 
uit de 20ste eeuw in de meest brede zin van  
het woord 

Elise Wessels Fonds 
Ten behoeve van de Japanse prentencollectie 
van het Rijksmuseum 

Fonds Haute Couture 
Ten behoeve van onderzoek naar, aankoop en 
behoud van de collectie kostuums en textiel  
in de meest brede zin van het woord 

Het Autobinck Fonds 
Ten behoeve van aankoop van Koreaanse kunst 
• Aankoop Anoniem, Wierookbrander, 1200–1400 

De Grimmerschors 

Familie M. van Poecke 
Ten behoeve van het Rijksmuseum in de meest 
brede zin van het woord 
• Bijdrage ‘Nacht van de Geschiedenis’ 2017 
• Bijdrage onderzoek naar en restauratie van 

het orkestrion van D.N. Winkel en C. Breyt-
spraak, Amsterdam, ca. 1805–1810 

Familie Van Ogtrop Fonds 
Ten behoeve van onderzoek en analyse  
van de collectie Italiaanse kunst 
• Aanstelling restaurator schilderijen,  

Giulia de Vivo 

Willem Jan Hacquebord en Houkje Anna 
Brandsma 
Ten behoeve van de aankoop van het schilderij 
Schaatswedstrijd voor vrouwen op de Stads-
gracht te Leeuwarden van Nicolaas Baur, 1809

Gerard Krans 
Ten behoeve van de Landenreeks 
• Bijdrage publicatie M. Gosselink, M. Holtrop 

en R. Ross (red.), Goede Hoop. Zuid-Afrika  
en Nederland vanaf 1600 

Familie W. Cordia 
Ten behoeve van het Rijksmuseum in de meest 
brede zin van het woord 
• Bijdrage aankoop Anna Atkins, Photographs 

of British Algae Cyanotype Impressions, 
ca. 1843–1853 

Junior restaurator metalen Arie Pappot verricht een meting op het grafmonument van Karel de Stoute in Brugge, om de giettechniek daarvan te kunnen 
vergelijken met die van een groep bronzen in het Rijksmuseum. De aanstelling van Arie Pappot wordt mogelijk gemaakt door Stichting Kramer-Lems
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Stefanie Georgina Alexa Nühn Fonds 
Ten behoeve van aankoop van (internationale) 
documentaire fotografie 
• Aankoop Michael Wolf, Architecture of Density 

#119, 2009 
• Aankoop Michael Wolf, Industrial #1, 2005 

The Bennink Foundation 
Ten behoeve van het ondersteunen van projecten 
in de meest brede zin van het woord 
• Aanstelling promovendi Conservering & 

Restauratie, Selwin Hageraats en 
Joen Hermans 

Hannes Postma Fonds 
Ten behoeve van het conserveren en toegankelijk 
maken van werk (bij voorkeur op papier)  
van Hannes Postma, zowel nationaal als 
internationaal 

Jan & Trish de Bont 
Ten behoeve van een junior restaurator fotografie 
• Aanstelling Rosina Herrera Garrido 
• Bijdrage aankoop Ed van der Elsken, 

Zelfportret met Ata Kando, 1952 

Rijsterborgh Fonds 
Ten behoeve van kunst uit de periode  
van de 17de eeuw in de meest brede zin  
van het woord 

Otto van Noppen Fonds 
Ten behoeve van kunst uit het jaar 1900  
in de meest brede zin van het woord 
• Aankoop Willem Witsen, Wachtende rijtuigen, 

Londen, ca. 1890 
• Aankoop Amédée de Caranza (toegeschreven 

aan), Ontwerptekening voor de voor- en achter -
zijde van een veldfles van faience, ca. 1878–1885 

• Aankoop Fernand Khnopff, Portretten van 
Augustinus Gerardus Hubertus van Rijckevorsel 
en echtgenote jonkvrouwe Maria Francisca 
Louisa Dommer van Poldersveldt, 1888 

• Aankoop 29 brieven van Reinier Vinkeles, 
3 brieven die mogelijk van zijn echtgenote 
zijn en 2 brieven van Richard Roland Holst 

Elles Nansink Fonds 
Ten behoeve van het Rijksmuseum in de meest 
brede zin van het woord 

Familie Verbeek Fonds 
Ten behoeve van het Rijksmuseum in de meest 
brede zin van het woord 

Fonds Dirk Jan van Orden 
Ten behoeve van kunst uit de periode van  
de 17de eeuw in de meest brede zin van het 
woord, waaronder begrepen het geven van 
voorlichting over het belang van de 17de eeuw 
voor de Nederlandse samenleving 

Marjon Ornstein Fonds 
Ten behoeve van het ondersteunen van projecten  
in de meest brede zin van het woord 

Pot Family Foundation 
Ten behoeve van de tentoonstelling over 
middeleeuwse microsculptuur 
• Bijdrage tentoonstelling Small Wonders 

Joost Meijers Fonds 
Ten behoeve van de collectie zilver in de meest 
brede zin van het woord 
• Bijdrage aankoop collectie voorwerpen  

van Petronella van Hoorn of leden van  
haar naaste familie, 1630–1730 

Fonds de Appel 
Ten behoeve van het ondersteunen van projecten 
in de meest brede zin van het woord 

Luca Fonds 
Ten behoeve van een project aangaande  
de restauratiegeschiedenis 
• Aanstelling restaurator Esther van Duijn  

voor het project ‘Restauratiegeschiedenis 
Rijksmuseum’ 

I.Q. van Regteren Altena Fonds 
Ten behoeve van aankopen van tekeningen  
en aquarellen op papier vervaardigd vóór 1899 
door Hollandse en Vlaamse kunstenaars voor  
de collectie van het Rijksprentenkabinet 

E.H. en L.L. Ariëns Kappers Fonds 
Ten behoeve van het Rijksprentenkabinet  
voor aankopen van prenten en tekeningen 
• Aankoop Anoniem, Schilder blaast op de 

hoorn die Fama hem aanreikt, ca. 1750 
• Aankoop Michael Hartwagner, Schilder  

in zijn atelier, 1769 
• Aankoop Jean Marie Jacomin en  

Gottfried Engelmann, Groepsportret  
van acht kunstenaars uit Lyon, 1821 

• Aankoop Pierre François Ducarme,  
Atelier met verschillende dieren die  
een leeuw naschilderen, 1826 

De tentoonstelling Small Wonders, te zien van 17 juni t/m 17 september, werd mede mogelijk gemaakt door de Pot Family Foundation 
en Holland America Line
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Rijksstudio Fonds 
Ten behoeve van de ontwikkeling en bekend-
making van de collectie online, en specifiek  
de Rijksstudio Award 
• Rijksstudio Award 2017 

Henry M. Holterman Fonds 
Ten behoeve van educatieve programma’s  
en projecten voor de jeugd 

Bert en Joos Mastenbroek Fonds 
Ten behoeve van projecten met betrekking  
tot het verwerven, restaureren en toegankelijk 
maken van de collectie 
• Aanstelling Femke Coevert, Roos Kliphuis  

en Laurien van der Werff ten behoeve  
van de conservering en restauratie van  
de Atlas Ottens 

Familie van Heel Fonds 
Ten behoeve van educatie, onderzoek en aan-
kopen op het gebied van de collectie Fotografie 
• Aanstelling conservator fotografie,  

Saskia Asser 

Prachtnacht Fonds 
Ten behoeve van het mogelijk maken van  
de jaarlijkse Prachtnacht in het Rijksmuseum 
voor kinderen die niet in staat zijn om het 
museum te bezoeken tijdens reguliere 
openingstijden 
• Prachtnacht 2017 

Nan van Andel Fonds 

Jessy & Betty Blumenthal Fonds 
Ten behoeve van het Rijksmuseum in de meest 
brede zin van het woord

LOBA Fonds
Ten behoeve van projecten in de meest brede  
zin van het woord 

H.C.N. Munnig Schmidt Fonds 
Ten behoeve van de maritieme collectie  
van het Rijksmuseum 

Familie Vermaat 

De heer H.B. van der Ven 
• Aankoop Hunt & Roskell & John Samuel Hunt, 

Royal Loo Remembrance Cup, Londen 1851 
• Aankoop Emmy van Leersum, Kraagcollier  

van aluminium, 1967 
• Aankoop Johannes Lutma I, Ontwerp voor  

een specerijenschaaltje, ca. 1635–1645 
• Aankoop Inktpot met monnik in gotische 

preekstoel, ca. 1380–1400 

Mevrouw drs. M.C.E. Aarts 
Ten behoeve van de Bibliotheek 
• Aankoop selectie van ca. 300 boeken  

en tijdschriften uit de klokkenbibliotheek  
van Hans van de Kamp 

• Bijdrage aankoop handbibliotheek  
van Antiquariaat Vloemans Den Haag,  
2400 boeken over avant-garde Europese 
stromingen 

De heer en mevrouw Abraham-Loewenstein 
Ten behoeve van educatie in het Rijksmuseum 
• Bijdrage Teekenschool

Van Liemt-Gratama Fonds 
Ten behoeve van de maritieme collectie  
in de meest brede zin van het woord 

Stichting Victor Heiloo 
Ten behoeve van materiaaltechnisch onderzoek 
naar het late werk van Matthijs Maris 
• Onderzoek naar en bijdrage publicatie  

van E. Hermens, L. Raven en S. Veldink, 
Matthijs Maris at Work, 2017 

Cevat Fonds 
Ten behoeve van restauratie, conservering  
en onderzoek van kunst uit de 17de eeuw 
• Bijdrage restauratie portretten  

Marten Soolmans en Oopjen Coppit  
van Rembrandt van Rijn 

De heer en mevrouw Van der Burg 
Ten behoeve van het digitaliseringsproject 
Robert Jacob Gordon 

Pierre François Ducarme, Atelier met verschillende dieren die een leeuw naschilderen, 1826. Lithografie, 15,7 x 23 cm. Inv.nr. RP-P-2017-6075. 
Aankoop mogelijk gemaakt door het E.H. en L.L. Ariëns Kappers Fonds
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Ambaum Haks Fonds 
Ten behoeve van het verwerven en beheren  
van toegepaste kunst en kunstnijverheid uit  
de 19de en 20ste eeuw 
• Aankoop twee stoelen, gemaakt voor de 

‘Grande Galerie’ in het paleis van de  
Prins van Oranje (latere koning Willem II)  
te Brussel 

Stichting Gifted Art
• Bijdrage tentoonstellingscatalogus 

Matthijs Maris

Anita Nijboer Fonds 
Ten behoeve van het Rijksmuseum in de meest 
brede zin van het woord 

Hans & Hedy de Klerk 
Ten behoeve van het Rijksmuseum in de meest 
brede zin van het woord 

Biemond Nassiri Fonds 
Ten behoeve van educatieve projecten van het 
Rijksmuseum voor leerkrachten van bij voorkeur 
basisscholen 

Ad en Dieuwke de Ruiter-Dokkum Fonds 
Ten behoeve van restauratie van beeldhouw-
werken en schilderijen 

Stichting New Angle 
• Bijdrage tentoonstelling Goede Hoop.  

Zuid-Afrika en Nederland vanaf 1600 

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

OVErIGE sCHENKErs VAN VErMOGEN

De heer en mevrouw Beuth-Asses 
De heer ir. K. de Boer 
De heer en mevrouw De Bruijn-Greve 
De heer V.P.M. van der Hulst 
Mevrouw A. Kruize-Schuitemaker 
De heer M. van Linschoten 
Mevrouw S.A.M. Meijers-Nève 
De heer mr. Rien H. Meppelink

Mevrouw M.S. Meynen
• Vertaling Gepeperd Verleden. Indonesië  

en Nederland sinds 1600 in het Indonesisch, 
tevens lancering en promotie

De heer en mevrouw Nelissen-Hanssen 
De heer W. Vehmeijer 

Overige en anonieme schenkers

CHArITATIEVE BIJDrAGEN VAN BEDrIJVEN

AXA-IM Benelux
Dasym 
JLL Partners 
Louis Vuitton 
Rhone Group LCC 
Royal DSM

 SuitSupply B.V.
• Bijdrage aankoop Anna Atkins, Photographs 

of British Algae Cyanotype Impressions, 
ca. 1843–1853 

Inktpot met monnik in gotische preekstoel, Parijs of Zuidelijke Nederlanden, ca. 1380–1400. Buxushout, h. 9,4 cm.  
Inv.nr. BK-2017-48. Aankoop dankzij een schenking van de heer H.B. van der Ven, Den Haag
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NALATENsCHAPPEN VAN VErMOGEN

Nalatenschap J. Mijnsbergen 
• Bijdrage tentoonstelling Goede Hoop.  

Zuid-Afrika en Nederland vanaf 1600 
• Bijdrage aankoop handbibliotheek  

van Antiquariaat Vloemans Den Haag,  
2400 boeken over avant-garde Europese 
stromingen 

• Aankoop Wim Oepts, Strolling, 1930, People 
near a house, 1928, en A river land scape, 1930 

• Aankoop Michel de Klerk, Michel Angelo 
Buonarroti, 1922 

• Bijdrage aankoop album met 26 18de-eeuwse 
tekeningen naar 17de-eeuws zilver, onder 
andere naar werk van Adam van Vianen 

• Bijdrage aankoop collectie voorwerpen  
van Petronella van Hoorn of leden  
van haar naaste familie, 1630–1730 

Nalatenschap E. Smit 
• Aankoop Domienico Venuti, Interpretation  

des Peintures Dessinées sur un Service  
de Table Travaillé d’aprés la bosse dans  
la Royale Fabrique de Porcellaine par ordre  
de sa Majesté le Roi des deux Siciles, 1787 

• Bijdrage symposium Jewellery Matters
• Bijdrage tentoonstelling Johan Maelwael 
• Bijdrage tentoonstelling Matthijs Maris 
• Aankoop Nicolaas Verkolje (toegeschreven 

aan), De hengelaars en De vogelaars,  
ca. 1730–1746 

• Bijdrage aankoop Michiel van Musscher, 
Portret van Nicolaes Witsen (1641–1717), 1688 

• Aankoop Michel de Klerk, Portret van  
Rik Roland Holst, 1921 

Nalatenschap M.W. van der Schans 
• Bijdrage aankoop Figuurgroep, Loosdrecht,  

ca. 1770 (biscuitporselein)

PATrONEN

De Patronen van het Rijksmuseum hebben onbeperkt gratis toegang tot het museum en ont vangen 
uitnodigingen voor lezingen, exclusieve rondleidingen en avondopenstellingen. Rijkspatronen 
leveren een onmisbare charitatieve bijdrage aan het museum: sinds 2010 wordt hun steun 
jaarlijks toegekend aan een speciaal project. Zo kon in 2017 de tentoonstelling Goede Hoop.  
Zuid-Afrika en Nederland vanaf 1600 mede dankzij de Patronen gerealiseerd worden.

Patroon worden kan vanaf € 1000 per jaar voor twee personen. Via notariële akte of periodieke 
overeenkomst kan deze gift worden vastgelegd voor vijf jaar, waardoor die fiscaal aftrekbaar is. 

Drie voorbeelden uit de collectie persoonlijke voorwerpen van Petronella van Hoorn of haar naaste familieleden,  
aangekocht met steun van het Joost Meijers Fonds, de nalatenschap van J. Mijnsbergen en de nalatenschap van B.J. Peiser.

Rechthoekig doosje versierd met bloeiende planten op rotsen, Japan, ca. 1700. Lak, zilver, goudlak, h. 10,2 cm.  
Inv.nr. AK-RAK-2017-21

Fles met bloemtakken en een opschrift, Japan, 1690–1710. Porselein met onderglazuur blauw, h. 24 cm.  
Inv.nr. AK-RAK-2017-17

Notitieboekje met bladen van perkament in zwart leren bandje, Nederland, 1700−1750. Perkament, zilver en leer,  
h. 13,5 cm. Inv.nr. AK-RAK-2017-23
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https://www.youtube.com/watch?v=eQ_yDMuWEzc&feature=youtu.be
https://www.rijksmuseum.nl/nl/vrienden/rijkspatroon


Fernand Khnopff, Portretten van Augustinus Gerardus Hubertus van Rijckevorsel en echtgenote 
jonkvrouwe Maria Francisca Louisa Dommer van Poldersveldt, 1888. Olieverf op paneel, 
47,5 x 35,8 cm en 47,5 x 36,1 cm. Inv.nrs. SK-A-5042, 5043. Aankoop uit het Otto van Noppen Fonds 
en gedeeltelijke schenking door jhr. Th.A.G.M. van Rijckevorsel

Detail van rechthoekig lakdoosje 
versierd met bloeiende planten  
op rotsen (zie p. 38)
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FINANCIEEL VErsLAG

BEsTUUrsVErsLAG

ALGEMEEN
Stichting Het Rijksmuseum Fonds is opgericht op 8 december 1994 bij akte  
verleden voor notaris mr. H.P.A. Klapwijk te Den Haag en stelt zich krachtens  
artikel 2 van de gewijzigde statuten d.d. 22 september 2014 ten doel:
• het aantrekken, het beheren en het beleggen van gelden  

welke door schenkers ten bate van het Rijksmuseum te Amsterdam  
(het Rijksmuseum) aan de stichting zijn geschonken;

• het uitkeren van gelden aan het Rijksmuseum, in het kader van  
het door het Rijksmuseum geformuleerde beleid, waarbij in beginsel 
de ter beschikking gestelde gelden 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.

Het bestuur van het Rijksmuseum Fonds is per 7 juni 2018 als volgt samengesteld:
De heer B.E.M. Wientjes voorzitter
De heer M.W. Staal penningmeester
Mevrouw N. Kroes
De heer H.M. Holterman
De heer L.J.R. de Vink
Mevrouw J.M. van Karnebeek-Thijssen

De statuten van Stichting Het Rijksmuseum Fonds zijn voor het laatst gewijzigd  
op 22 september 2014.

De stichting is gevestigd te Amsterdam.
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Het jaarplan dient als basis voor de begroting van de uitvoeringskosten. Over de voortgang  
van het jaarplan en de uitvoeringskosten wordt ieder kwartaal tijdens de bestuursvergadering 
gerapporteerd.

Beschikbare vermogens worden binnen de gegeven doelstellingen aangewend (tenzij anders  
is bepaald door de schenkers). Op basis van het verwachte rendement van het beleggingsbeleid 
en de aanwezige vermogens wordt jaarlijks een budget vastgesteld waarop het Rijksmuseum 
een beroep kan doen voor projecten en/of aankopen. 

De criteria en aanvraagformulieren om aanspraak te maken op de middelen van het Rijksmuseum 
Fonds zijn voor medewerkers van het Rijksmuseum toegankelijk via het intranet. Project aan vragen 
en evaluaties zijn in heldere procedures vastgelegd en worden zodanig toe gepast. Alle aan vragen 
worden ter beoordeling en goedkeuring aan het bestuur voorgelegd. In de notulen van de bestuurs-
vergaderingen wordt opgenomen welke aanvragen gedurende het jaar zijn goedgekeurd. Per 
kwartaal worden rapportages over de voortgang/afhandeling van aanwinsten en activiteiten 
opgesteld die door het bestuur worden beoordeeld.

COMMUNICATIE MET BELANGHEBBENDEN

Het Rijksmuseum Fonds streeft naar een heldere informatievoorziening en het structureel onder-
houden van zijn relaties met belanghebbenden. 

De belanghebbenden van het Rijksmuseum Fonds zijn begunstigers: de (particuliere) schenkers, 
institutionele fondsen en relaties. Een tweede groep betreft de medewerkers van het Rijksmuseum.

Het Rijksmuseum Fonds stelt zijn begunstigers regelmatig op de hoogte door onder meer 
rapportages en het jaarverslag. Daarnaast worden ze betrokken bij evenementen en vinden  
er (telefonische) contactmomenten plaats gedurende het jaar. Afdelingen binnen het Rijksmuseum 
worden op de hoogte gesteld van ondersteuning en voortgang van projecten door directie-  
en bestuursverslagen en bekendmakingen op het intranet.

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

Als zich klachten voordoen kunnen deze worden gemeld bij het Fonds; voor de afhandeling 
treedt een specifieke procedure in werking.

UITGANGSPUNTEN RESERVES

Schenkingen en bijdragen waaraan door de betreffende schenkers geen specifieke doelstelling 
voor de aanwending is gegeven, worden toegevoegd aan de reserves van het Rijksmuseum 
Fonds. Het bestuur heeft aan twee reserves een specifieke bestemming toegekend. 

De eerste betreft de ‘Continuïteitsreserve’, 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 ver plich-
tingen kan voldoen. Voor het Rijksmuseum Fonds betreft dit vooral de dekking van de jaarlijkse 
uitvoeringskosten, zodat een actief fondsenwervingsbeleid mogelijk blijft, wat de continuïteit 
van het Fonds op de langere termijn zal moeten waarborgen. Conform de bepalingen uit de Richtlijn 
Financieel Beheer Goede Doelen van de Vereniging van Fondsen wervende Instellingen (VFI)  
is de dekking gemaximeerd op 1,5 maal de jaarlijkse kosten van de werkorganisatie (de uit voerings-
kosten). Uitgaande van een gemiddeld niveau van de jaarlijkse uitvoeringskosten (exclusief  
de kosten van beleggingen) van circa € 580.000 is de omvang van deze reserve bepaald  
op € 870.000. 

De overige middelen worden samengevoegd in de ‘Bestemmingsreserve voor (aanvulling) 
projecten uit eigen middelen’. Deze wordt aangehouden voor (incidentele/onvoorziene) bijdragen 
aan het Rijksmuseum. Dit betreft gelden die niet kunnen worden verstrekt uit de reeds aan-
wezige fondsen, omdat de betreffende aanwending niet valt onder de (specifieke) doelstellingen 
van deze fondsen, of omdat de beschikbare middelen daarvan ontoereikend zijn. Ultimo 2017 
bedraagt deze reserve € 1.240.120.

VERANTWOORDINGSVERKLARING

BESTUREN EN TOEZICHT HOUDEN

Het Rijksmuseum Fonds hanteert het bestuursmodel en kent een onafhankelijk en onbezoldigd 
bestuur. Dit bestaat uit ten minste vijf en ten hoogste acht natuurlijke personen. Nieuwe leden 
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. Leden worden benoemd voor een periode van drie jaar. Ieder lid kan eenmalig 
worden herbenoemd voor nog een periode van drie 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 bestuur is momenteel als volgt samengesteld: een voorzitter, een penningmeester en vier 
leden. De penningmeester en een lid van het bestuur zijn als beleggingsadviescommissie belast 
met het formuleren van adviezen aan het bestuur met betrekking tot het beleggings beleid 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 porte feuilles, waarin een 
analyse wordt gemaakt van de gerealiseerde beleggingsuitkomsten ten opzichte van het beleggings-
plan. Naast de beleggingsadviescommissie is een financiële adviescommissie ingesteld.

Het Rijksmuseum Fonds heeft geen personeelsleden in dienst. De fondsenwerving wordt verzorgd 
door de afdeling Development van het Rijksmuseum, onder andere middels een aantal mede-
werkers fondsenwerving die geheel werkzaam zijn voor het Rijksmuseum Fonds. De administratie 
wordt verzorgd door de afdeling Financiële Zaken van het Rijksmuseum.

Voor elke bestuursvergadering worden door de afdeling Financiële Zaken van het Rijksmuseum 
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 de kosten 
van fondsenwerving. Voor de laatste hanteert het Rijksmuseum Fonds in de meerjarenraming 
een norm van maximaal 6,18%. Dit is een gewogen gemiddelde dat is gebaseerd op het geraamde 
niveau van de kosten en opbrengsten van eigen fondsenwerving en de kosten en inkomsten  
uit acties van derden. Hierbij wordt voor de kosten eigen fondsenwerving een normpercentage 
gehanteerd van 11,25% en voor de kosten aandeel acties van derden een normpercentage van 
2,2%. Het CBF (Centraal Bureau Fondsenwerving) hanteert geen normpercentage voor de wervings-
kosten. Het kostenpercentage van de fondsenwerving over 2017 bedraagt 5,13%. De financiële 
rapportages worden voor elke vergadering besproken met de financiële adviescommissie en 
vervolgens voorgelegd aan het bestuur.

Naast het financieel beheer worden op bestuursvergaderingen het jaarplan en de realisatie 
hiervan besproken, alsmede beleidsvraagstukken, zoals het fondsenwervingsbeleid, en de bestuurs-
samenstelling. Ook is in 2017 het functioneren van de bestuursleden geëvalueerd. Deze evaluatie 
vindt jaarlijks plaats.

De door het bestuur aangestelde registeraccountant controleert jaarlijks in het kader van de jaar-
rekeningcontrole de opzet en de werking van de administratieve organisatie 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 het opstellen van een operationeel jaarplan en een 
bijbehorende begroting waarin nader invulling wordt gegeven aan de strategische planning  
en de financiële meerjarenraming. 
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VERSCHILLENANALYSE REALISATIE 2017 TEN OPZICHTE VAN BEGROTING 2017

Het boekjaar 2017 is voor het Rijksmuseum Fonds succesvol verlopen. De inkomsten uit fondsen-
werving kwamen € 0,1 miljoen hoger uit dan begroot, mede door een incidentele uitkering  
van de BankGiro Loterij voor Muziek in het Rijks van € 0,6 miljoen. Ofschoon er enige terugloop 
te constateren is in de hoogte van de schenkingen van particulieren bleken toch veel mensen 
bereid om hun betrokkenheid bij het museum te tonen middels een schenking. In 2017 werden 
er 9 nieuwe Fondsen op Naam verwelkomd, waardoor het totaal aantal Fondsen op Naam 
ultimo 2017 inmiddels 146 bedraagt. Ook werden er 10 Fondsen op Naam verlengd en ontving 
het Rijksmuseum Fonds een aantal nalatenschappen.

De bijdragen aan Stichting Het Rijksmuseum zijn € 1,4 miljoen lager dan begroot. Dit is voor 
een groot deel toe te schrijven aan de omstandigheid dat in 2017 een beperkt beroep is gedaan 
op de door de BankGiro Loterij beschikbaar gestelde middelen voor aankopen. Enkele belang-
rijke bijdragen in 2017 waren voor de verwerving van Photographs of British Algae Cyanotype 
Impressions van Anna Atkins, de collectie Petronella van Hoorn en de Portretten van Augustinus 
Gerardus Hubertus van Rijckevorsel en zijn echtgenote. Verder de bijdragen van de BankGiro Loterij 
voor de Rijksmuseumbus en van Fonds 21 voor de Teekenschool, en die voor het schoonmaken 
van schilderijen en het onderzoek naar loodzepen door The Bennink Foundation.

De overige kosten (wervingskosten en kosten van beheer en administratie) kwamen € 0,1 miljoen 
lager uit dan begroot. Belangrijkste reden hiervoor is dat het Rijksmuseum Fonds in 2017 terug-
houdend is omgegaan met het doen van uitgaven.

Het resultaat van de beleggingen kwam aanzienlijk hoger uit dan begroot. Het rende ment  
van de totale portefeuille bedroeg +4,5%. De algemene beleggings porte feuille, die het grootste 
deel uitmaakt van de beleggingen, realiseerde een rendement van +5,6%; geraamd was +3,5%.

Het resultaat over 2017 bedroeg in totaal € 2.342.898 positief, wat € 2.081.250 meer is dan 
begroot. Voor het verschil tussen gerealiseerd en begroot resultaat zie de tabel ‘Staat van baten 
en lasten over 2017'. 

BEGROTING 2018 EN FINANCIËLE MEERJARENRAMING 2019‒2021

Het Rijksmuseum Fonds hanteert voor de te realiseren eigen (reguliere) fondsenwerving en de kosten 
van eigen fondsenwerving een norm van 11,25%. Voor de te realiseren inkomsten uit acties van 
derden en de kosten aandeel acties van derden wordt een norm gehanteerd van 2,2%. Deze per cen-
tages zijn gesteld op 75% van de betreffende kostenpercentages die in de periode 2010‒2013 zijn 
gerealiseerd door de bij het CBF (Centraal Bureau Fondsenwerving) aangesloten fondsen wervende 
instellingen. Het gewogen gemiddelde van deze wervingskosten bedraagt 6,18%. Het CBF hanteerde 
voorheen een maximale norm voor de kosten eigenfondsenwerving van 25% (gemiddeld over 
drie jaar); voor de nieuwe (algemene) wervingskosten is geen maximale norm bepaald.

Naast de reguliere opbrengstenstroom van eigen fondsenwerving kent het Rijksmuseum Fonds 
een incidentele inkomstenstroom van fondsenwerving die sterk afhankelijk is van onvoorziene 
aankopen van (kunst)werken door het Rijksmuseum. Hiervoor worden additioneel middelen geworven, 
die steeds direct ter beschikking worden gesteld voor het doen van de betreffende aankopen.

Het Rijksmuseum Fonds is begunstigde van de loterijacties van de BankGiro Loterij. Hiervoor  
is een overeenkomst afgesloten. De gelden worden jaarlijks ter beschikking gesteld onder de voor-
waarde dat ze worden aangewend voor het doen van aankopen van Nederlands cultureel erfgoed. 
Deze middelen worden veelal in hetzelfde jaar aangewend conform de eisen van de BankGiro 
Loterij. Niet-bestede gelden worden aangehouden als vastgelegd vermogen.

VERMOGENSBEHEER

Het Rijksmuseum Fonds heeft een lange beleggingshorizon en heeft een daaruit voortvloeiend 
beleggingsbeleid geformuleerd. Gestreefd wordt naar een resultaat (rendement en risico) op het 
belegd vermogen dat een stabiele ontwikkeling in de tijd laat zien. Het resultaat van de beleg-
gingen wordt steeds afgezet tegen het resultaat van de beleggingsplanindex (de benchmark  
of referentiemaatstaf). 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 risicoverlagend effect op de waarde fluctuaties 
van de totale portefeuille.

Algemeen vermogen 
Het beleggingsbeleid is afgestemd op het bestedingsbeleid, waarbij het streven is om jaarlijks 
een bijdrage van circa € 1 miljoen ter beschikking te kunnen stellen aan het Rijksmuseum voor 
aankopen van (kunst)voorwerpen en projecten, afkomstig uit enerzijds de beleggingsresultaten 
en anderzijds fondsenwerving. Het beleggingsplan gaat uit van een strategische vermogens-
verdeling van 70% vastrentende waarden en 30% aandelen. De governancestructuur rondom  
het beleggingsproces is zodanig ingericht dat de verantwoordelijkheid voor de beleids- en strate-
gische aspecten bij het bestuur van het Fonds ligt. De fiduciair vermogensbeheerder is verant-
woordelijk voor het tactische beleid en het dagelijks beheer van de beleggingen. Per 31 december 
2017 wordt circa € 15,2 miljoen belegd volgens dit beleggingsplan. 

Een groot deel van de beleggingen heeft een maatschappelijk verantwoord karakter. Het beleid 
wordt geformuleerd met informatie afkomstig van meerdere externe specialisten. Op basis 
hiervan wordt een uitsluitingslijst samengesteld, die wordt toegepast bij ca. 60% van alle beleg-
gingen in de portefeuille.

Specifiek vermogen 
In overleg kan maatwerk worden geleverd waarbij de schenkers mede de risicograad kunnen 
bepalen. Uitgangspunt hierbij is dat de inrichting van de schenkingen past binnen het beleid  
van het Rijksmuseum Fonds. Momenteel volgt een viertal Fondsen op Naam hun eigen beleggings-
beleid en portefeuille-inrichting. De betreffende schenkers hebben ervoor gekozen om eigen 
beleggingscriteria te formuleren, uit te voeren door een door henzelf gekozen portefeuille manager. 

Projectsubsidies
Het aanwezige vermogen dat is gekenmerkt als projectsubsidies (inclusief het saldo op de stortings-
rekening) wordt grotendeels uitgezet op kortetermijn-spaardeposito’s en spaarrekeningen.

VErDELING BELEGD VErMOGEN VASTRENTEND AANDELEN COMPLEMENTAIRE LIQUIDE TOTAAL % VAN
(IN EURO’S) BELEGGINGEN MIDDELEN TOTAAL

Fondsen algemeen  10.189.981  4.926.655  -  60.523  15.177.159 57,2%

Fondsen specifiek  967.707  2.067.698  51.648  424.890  3.511.943 13,2%

Projectsubsidies  2.589.270  -  1.725  5.233.934  7.824.929 29,5%

Totaal vermogen  13.746.958  6.994.353  53.373  5.719.347  26.514.031 

% van totaal vermogen 51,8% 26,4% 0,2% 21,6% 100,0% 100,0%

13,2 %

57,2 %

29,5 % Projectsubsidies

Fondsen algemeen

Fondsen specifiek

AssET MIX EN rENDEMENT VASTRENTEND AANDELEN COMPLEMENTAIRE LIQUIDE TOTAAL RENDE-
BELEGGINGEN MIDDELEN MENT

Fondsen algemeen 67,1% 32,5% 0,0% 0,4% 100,0% 5,6%

Fondsen specifiek 27,6% 58,9% 1,5% 12,1% 100,0% 4,6%

Projectsubsidies 33,1% 0,0% 0,0% 66,9% 100,0% 0,1%

% van totaal vermogen 51,8% 26,4% 0,2% 21,6% 100,0% 4,5%
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RISICO’S

Omdat het Rijksmuseum Fonds als doel heeft het verlenen van steun aan het Rijksmuseum, 
wordt de houding van het Fonds ten aanzien van risico’s in belangrijke mate bepaald door  
de houding die het Rijksmuseum heeft ten aanzien van (fraude)risico’s. 

Het Rijksmuseum is een deels uit publieke middelen gefinancierde instelling en heeft lange-
termijn doelstellingen. Deze zijn niet primair gericht op het genereren van financiële waarden 
maar op het creëren en vergroten van maatschappelijke waarden. Het Rijksmuseum is het 
grootste museum van Nederland en behoort ook internationaal tot de top. Het heeft de ambitie 
om op alle aspecten van de bedrijfsvoering een voorbeeldfunctie te vervullen. Onderdeel 
hiervan is het zo transparant mogelijk opereren richting alle belanghebbenden, waaronder 
overheid, publiek en geldschieters. Daarnaast legt het Rijksmuseum vanwege zijn publieke 
functie op allerlei manieren verantwoording af over zijn activiteiten en is het onderworpen  
aan een veelheid van regels en codes en verschillende vormen van toezicht. 

Vertaald naar (fraude)risico’s leidt dit tot de volgende uitgangspunten: 
• voldoen aan wet- en regelgeving;
• geen verrassingen;
• voorkomen van reputatieschade;
• pro-actieve en voorbeeldige houding.
Het Rijksmuseum Fonds onderschrijft deze uitgangspunten ten aanzien van (fraude)risico’s.

Periodiek worden tijdens de bestuursvergaderingen de verschillende risico’s besproken.  
Hierna volgen de vijf belangrijkste risico’s en de beheersmaatregelen die hiervoor zijn getroffen.

De aanwezige vermogens worden, voor zover de schenkingsaktes dit toelaten, binnen de gegeven 
doelstelling in zijn geheel aangewend. Voor projectsubsidies is het uitgangspunt dat deze  
in het jaar van ontvangst worden aangewend als bijdrage aan het Rijksmuseum.

In de begroting 2018 en de financiële meerjarenraming 2019−2021 wordt ervan uitgegaan dat het 
verwachte (langjarig gemiddelde) rendement van het beleggingsplan van de algemene beleggings-
portefeuille 3,5% per jaar bedraagt. In 2016 is besloten om de eerste 2% daarvan volledig  
toe te rekenen aan de algemene reserve (‘Continuïteitsreserve’ en ‘Bestemmingsreserve voor 
[aanvulling] projecten uit eigen middelen’) en het meerdere te verdelen over de Fondsen op Naam 
die deel uitmaken van de algemene beleggingsportefeuille. In de praktijk bleek dit een lastig  
uit te voeren methodiek, die tevens leidde tot allerlei mutaties van weinig toegevoegde waarde 
bij de betreffende Fondsen op Naam. Daarnaast resulteerde deze aanpak en het ont breken  
van voldoende schenkingen ter aanvulling van de algemene reserve erin dat die ontoe reikend 
was om de jaarlijkse uitvoeringskosten op langere termijn te kunnen dekken. Om dit te onder-
vangen is in 2017 besloten om het rendement van de algemene beleggings porte feuille voortaan 
alleen te verdelen over de algemene reserve en de endowments fondsen in de algemene beleggings-
portefeuille (momenteel alleen het I.Q. van Regteren Altena Fonds). Dit zal zowel bij een positief 
als een negatief rendement op de beleggingen van toepassing zijn.

Het rendement van de projectsubsidies wordt eveneens toegevoegd aan de algemene reserve. 
Ook dit moet waarborgen dat de ‘Continuïteitsreserve’ en de ‘Bestemmingsreserve voor (aanvulling) 
projecten uit eigen middelen’ voldoende worden aangezuiverd om de jaarlijkse uitvoerings kosten 
te kunnen dekken.

De rendementen van fondsen die een eigen vermogensbeheerder hebben, worden 
toegevoegd aan de betreffende fondsen.

De begroting 2018 en de meerjarenraming 2019–2021 gebaseerd op bovenstaande 
uitgangspunten wordt hierna weergegeven.

BEGrOTING 2018 EN FINANCIËLE MEErJArENrAMING 2019–2021 2018 2019 2020 2021
(IN EURO’S) BEGROOT RAMING RAMING RAMING

Baten

Baten van particulieren  3.386.667  3.437.467  3.489.029  3.541.364 

Baten van loterijorganisaties  3.250.000  3.250.000  3.250.000  3.250.000 

Baten van andere organisaties zonder winststreven  1.068.182  1.132.955  1.198.699  1.265.429 

Som van de baten  7.704.849  7.820.422  7.937.728  8.056.793 

Lasten

Besteed aan doelstelling

- Bijdragen aan Stichting Het Rijksmuseum  7.240.849  7.333.562  7.427.665  7.523.179 

Wervingskosten  476.000  483.140  490.387  497.743 

Kosten beheer en administratie  251.000  254.765  258.586  262.465 

Som van de lasten  7.967.849  8.071.467  8.176.638  8.283.388 

Saldo voor financiële baten en lasten  -263.000  -251.045  -238.911  -226.594 

Saldo financiële baten en lasten  551.974  562.764  574.377  586.849 

Saldo van baten en lasten  288.974  311.719  335.466  360.255 

2018 2019 2020 2021
BEGROOT RAMING RAMING RAMING

Toevoeging/onttrekking aan:

- Vrij besteedbaar vermogen  -53.750  -55.527  -57.044  -58.284 

- Vastgelegd vermogen: algemeen vermogensbeheer  207.566  226.682  246.324  266.505 

- Vastgelegd vermogen: eigenvermogensbeheer  135.157  140.564  146.186  152.034 

- Vastgelegd vermogen: projectsubsidies  -  -  -  - 

 288.974  311.719  335.466  360.255 

Percentage kosten fondsenwerving

-  In percentage van baten uit eigen fondsenwerving 6,18% 6,18% 6,18% 6,18%

- Idem, gemiddeld over 3 jaar 5,55% 6,32% 6,18% 6,18%

Percentage besteding

-  Besteed aan doelstelling als percentage  
van besteedbare baten

93,98% 93,77% 93,57% 93,38%

-  Kosten van beleggingen als percentage  
van baten uit beleggingen

15,34% 15,34% 15,34% 15,31%

-  Kosten van beheer en administratie als  
percentage van totale baten

3,26% 3,26% 3,26% 3,26%
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Pagina uit een album afkomstig van Robert Jasper Grootveld, ca. 1955−1970.  
Foto: ontwikkelgelatinezilverdruk, 15 x 20 cm. Inv.nr. NG-2017-2. De aankoop  
van het album en losse foto's werd mogelijk gemaakt door Fonds 1975 

Risico: verkeerd besteden van geworven middelen
Er is een duidelijke procedure voor het aanvragen van bijdragen uit reserves en fondsen (op naam) 
voor projecten en aankopen. Deze bestaat uit een digitale workflow met autorisaties. Een 
(project)aanvraag wordt na afstemming met de accountmanagers van het Rijksmuseum Fonds 
en de afdeling Business Control van het Rijksmuseum voorgelegd aan de directie van het museum. 
Deze beoordeelt het voorstel inhoudelijk en besluit of dit in aanmerking komt voor indiening  
bij het Rijksmuseum Fonds. De aanvraag wordt vervolgens ter goedkeuring voorgelegd aan het 
bestuur van het Fonds, waarbij tevens beoordeeld wordt of die past binnen de doel stelling  
van het betreffende fonds (op naam).

Risico: schenkingen worden niet ontvangen op de rekening van het Fonds
Schenkingen worden niet verricht in contanten, maar gestort op bankrekening ABN AMRO  
NL 22 ABNA 056 00 20 740 ten name van het Rijksmuseum Fonds te Amsterdam. Dit is aan-
gegeven op de website van het Rijksmuseum. In vele gevallen wordt geschonken met gebruik-
making van een (notariële) schenkingsakte of een periodieke overeenkomst.

Risico: aanwezige middelen worden ten onrechte onttrokken aan de organisatie
Fondsenwervers zijn niet bevoegd tot het verrichten van betalingen. Bij elke overboekings trans-
actie wordt het vierogenprincipe gehanteerd: elke betaling wordt voorbereid en klaargezet door 
de financiële administratie en vervolgens geautoriseerd door de penningmeester of de voor zitter 
van het Fonds, waarna het bedrag via een elektronisch bankpakket wordt overgemaakt. Er vinden 
alleen betalingen plaats aan het Rijksmuseum voor projecten of aankopen die geaccor deerd 
zijn, met uitzondering van de driemaandelijkse doorstorting van de BankGiro Loterij voor kunst-
aankopen (waarvoor het Rijksmuseum Fonds tevens een kassiersfunctie vervult voor het 
Mauritshuis, het Kröller-Müller Museum en het Van Gogh Museum).

Risico: negatieve rendementen
Belangrijke uitgangspunten voor de beleggingen zijn het in stand houden van geschonken 
vermogen en het beheersen van risico’s, waaronder het vermijden van (grote) waardedalingen.  
In dit kader wordt een aanzienlijk deel van de portefeuille belegd in vastrentende waarden.  
Het beleggingsplan gaat uit van een strategische vermogensverdeling van 70% vastrentende 
waarden en 30% aandelen. Een andere maatregel is het beheersen van valutarisico: er is afge-
sproken om te allen tijde minimaal 70% van de algemene beleggingsportefeuille aan te houden  
in euro- (of naar euro afgedekte) beleggingen. Eind 2017 is dit percentage zelfs 85%.

Risico: niet duurzaam beleggen
Binnen de Algemeen vermogen-portefeuille worden duurzaamheidscriteria toegepast. Op dit 
moment wordt bij circa 60% van de beleggingen een uitsluitingslijst toegepast, op basis van 
duurzaamheidsresearch van Van Lanschot Kempen in samenwerking met MSCI ESG Research. 
Het overige deel van de portefeuille is belegd in actief beheerde fondsen of (kostenefficiënte) 
indextrackers zonder specifiek duurzaam karakter. Deze beleggingen zijn niet gescreend,  
maar zijn daarmee ook niet per se niet-duurzaam.
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2017 2017 2016
WERKELIJK BEGROOT WERKELIJK

Bestemming saldo van baten en lasten

Toevoeging/onttrekking aan:

- Continuïteitsreserve  60.000  -  -60.000 

- Bestemmingsreserve  50.391  -46.010  -134.465 

- Bestemmingsfondsen: algemeen vermogensbeheer  -715.040  176.174  -276.139 

- Bestemmingsfondsen: eigenvermogensbeheer  123.464  131.484  233.182 

- Bestemmingsfondsen: projectsubsidies  2.824.083  -  265.193 

 2.342.898  261.648  27.771 

Percentage wervingskosten

- Wervingskosten als percentage van geworven baten 5,13% 6,08% 3,85%

Percentage besteding

-  Bestedingspercentage baten: besteed aan doelstelling  
als percentage van baten 74,93% 94,76% 101,75%

-  Bestedingspercentage lasten: besteed aan doelstelling  
als percentage van de totale lasten 90,85% 90,81% 94,71%

Overige kostenpercentages

-  Percentage kosten beheer en administratie  
als percentage van totale baten 2,42% 3,51% 1,83%

-  Kosten van beleggingen als percentage van baten  
uit beleggingen 9,10% 14,50% 13,87%

KAssTrOOMOVErZICHT OVEr 2017 2017 2017 2016
(IN EURO’S) WERKELIJk BEGROOT WERKELIJK

Saldo van baten en lasten  2.342.898  261.648  27.771 

Aanpassingen voor:

-  mutaties ongerealiseerde koersverschillen en opgelopen rente  
en te ontvangen cashdividend  -1.019.164  -686.727  -627.225 

- mutatie vorderingen  764.641  -  792.219 

- mutatie kortlopende schulden  -2.455.411  -  1.963.931 

Netto-kasstroom uit operationele activiteiten  -367.036  -425.079  2.156.696 

Aankopen effecten  -16.639.662  -2.414.477  -3.414.359 

Verkopen effecten  18.900.276  2.839.556  3.406.177 

Verkrijging onroerend goed uit nalatenschap  -  -  -556.820 

Netto-kasstroom uit investeringsactiviteiten  2.260.614  425.079  -565.002 

Mutatie liquide middelen  1.893.578  -  1.591.694 

Liquide middelen

- Stand 1 januari  7.076.072  4.857.961  5.484.378 

- Stand 31 december  8.969.650  4.857.961  7.076.072 

Mutatie liquide middelen  1.893.578  -  1.591.694 

JAArrEKENING

BALANs PEr 31 DECEMBEr 2017 (NA rEsULTAAT BEsTEMMING) 31 DECEMBER 31 DECEMBER
(IN EURO’S) 2017 2016

Activa

1. Materiële vaste activa  556.820  556.820 

2. Financiële vaste activa  17.544.381  18.785.831 

3. Vorderingen  4.106.842  4.871.483 

4. Liquide middelen  8.969.650  7.076.072 

 31.177.693  31.290.206 

Passiva

5. Reserves en bestemmingsfondsen

- 5.1. Reserves  2.110.120  1.999.729 

- 5.2. Bestemmingsfondsen  17.837.086  15.604.579 

 19.947.206  17.604.308 

6. Kortlopende schulden

- 6.1. Stichting Het Rijksmuseum  10.436.168  12.882.317 

- 6.2. Overige te betalen kosten  794.319  803.581 

 11.230.487  13.685.898 

 31.177.693  31.290.206 

sTAAT VAN BATEN EN LAsTEN OVEr 2017 2017 2017 2017 2016
(IN EURO’S) WERKELIJK BEGROOT VERSCHIL WERKELIJK

Baten

7. Baten van particulieren  2.534.687  3.235.556  -700.869  4.025.328 

8. Baten van bedrijven  250.000  -  250.000  - 

9. Baten van loterijorganisaties  4.017.254  3.250.000  767.254  3.497.256 

10. Baten van subsidies van overheden  74.000  -  74.000  332.750 

11. Baten van andere organisaties zonder winststreven  792.860  1.068.182  -275.322  1.818.200 

Som van de baten  7.668.801  7.553.738  115.063  9.673.534 

Lasten

Besteed aan doelstelling

12. Bijdragen aan Stichting Het Rijksmuseum  5.746.407  7.157.738  -1.411.331  9.842.619 

Wervingskosten  393.153  459.000  -65.847  372.790 

Kosten beheer en administratie  185.822  265.000  -79.178  177.284 

Som van de lasten  6.325.382  7.881.738  -1.556.356  10.392.693 

Saldo voor financiële baten en lasten  1.343.419  -328.000  1.671.419  -719.159 

13. Saldo financiële baten en lasten  999.479  589.648  409.831  746.930 

Saldo van baten en lasten  2.342.898  261.648  2.081.250  27.771 
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Valuta
De jaarrekening is opgesteld in euro’s, de functionele valuta van het Rijksmuseum Fonds. 
Bedragen in vreemde valuta zijn opgenomen tegen de per balansdatum geldende 
wisselkoersen.

Schattingen bij de toepassing van de grondslagen van waardering en resultaatbepaling
De opstelling van de jaarrekening vereist dat het bestuur oordelen vormt en schattingen  
en veronder stellingen maakt die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de 
gerapporteerde waarde van activa en verplichtingen, en van baten en lasten. De daadwerkelijke 
uitkomsten kunnen hiervan afwijken. De schattingen en onderliggende veronderstellingen worden 
voortdurend beoordeeld. Herzieningen van schattingen worden opgenomen in de periode 
waarin de herziening plaatsvond en in toekomstige perioden waarvoor de herziening gevolgen 
heeft. Er zijn geen waarderingsgrondslagen naar de mening van het bestuur die kritisch zijn  
ten aanzien van schattingen en veronderstellingen voor het weergeven van de financiële positie.

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

Materiële vaste activa
De eerste waardering van vastgoedbeleggingen geschiedt tegen de verkrijgingsprijs, inclusief  
de transactiekosten. Na de eerste verwerking worden de vastgoedbeleggingen gewaardeerd 
tegen historische kosten volgens het kostprijsmodel van RJ 212 Materiële vaste activa. Volgens 
dit model wordt een materieel vast actief gewaardeerd tegen de kostprijs verminderd met 
cumulatieve afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen.

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 boek-
jaar. Het verschil tussen de beurswaarde en de aanschafwaarde wordt verantwoord in de staat 
van baten en lasten. Gelet op de intentie tot het duurzaam aanhouden van de effecten portefeuille  
is deze gerubriceerd onder de financiële vaste activa.

Vorderingen
De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens 
tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan 
de nominale waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor mogelijke verliezen als gevolg 
van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis 
van individuele beoordeling van de vorderingen.

Liquide middelen
De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Indien middelen niet  
ter vrije beschikking staan, dan wordt hiermee bij de waardering rekening gehouden.

Reserves en fondsen
De reserves en fondsen van het Rijksmuseum Fonds zijn ingedeeld in drie categorieën.

Continuïteitsreserve
De continuïteitsreserve is het gedeelte van het eigen vermogen waarover zonder belemmering 
door wettelijke of statutaire bepalingen kan worden beschikt voor het doel waarvoor het 
Rijksmuseum Fonds is opgericht. Deze reserve wordt aangehouden om de continuïteit van  
de stichting op langere termijn te waarborgen.

Bestemmingsreserve
Aan deze van het vermogen afgezonderde reserve is door het bestuur een in de jaarrekening 
omschreven bestedingsmogelijkheid gegeven. Deze ligt in het verlengde van de doelstelling  
van het Rijksmuseum Fonds. De bestemmingsreserve wordt aangehouden voor (incidentele/
onvoorziene) bijdragen aan het Rijksmuseum. Dit betreft gelden die niet kunnen worden 

TOELICHTING OP DE JAARREKENING

ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE JAARREKENING

Algemeen
De jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van Richtlijn 650 ‘Fondsenwervende 
organisaties’ (herzien 2017). Deze is opgesteld door de Raad voor de Jaarverslaggeving, waarbij 
gebruik is gemaakt van de kennis en kunde van het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF)  
om op uniforme wijze de ontvangsten en bestedingen van fondsenwervende instellingen zicht baar 
te maken.

Naast de verslaggeving conform voornoemde richtlijn dient het niet-financiële deel van het 
verslag te voldoen aan de vereisten die het CBF daaraan stelt. Het Rijksmuseum Fonds hanteert 
sinds 2005 deze vereisten in de verslaggeving.

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis 
van historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost 
anders wordt vermeld, worden de activa en passiva gewaardeerd volgens het kostprijsmodel.

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden 
slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke 
verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar worden in acht genomen 
indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Stelselwijziging
De jaarrekening 2017 is opgesteld overeenkomstig de aangepaste RJ 650. Het is het eerste  
jaar dat deze nieuwe richtlijn is toegepast. Dit heeft geen effect op het resultaat en het vermogen 
(reserves en fondsen). De wijzigingen betreffen met name:
• aangepaste modellen voor de balans en de staat van baten en lasten;
• geen onderscheid meer tussen de verschillende wervingskosten (eigen 

fondsenwerving en aandeel acties van derden);
• aparte vermelding van het resultaat van de beleggingen na aftrek van 

de daarvoor gemaakte kosten onder de financiële baten en lasten.
Voor vergelijkingsdoeleinden zijn de cijfers over voorgaand boekjaar aangepast.

Continuïteit van de activiteiten
Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling.

Criteria voor consolidatie
Het Rijksmuseum Fonds is nauw gelieerd aan Stichting Het Rijksmuseum. Consolidatie zou gezien 
de verschillende aard van de organisaties geweld doen aan de uniforme en transparante verslag-
gevingseis. Daarnaast blijft het bestuur van Stichting Het Rijksmuseum Fonds verant woording 
verschuldigd voor de besteding. Om deze reden vindt geen consolidatie plaats met het Rijksmuseum. 
Het jaarverslag van Stichting Het Rijksmuseum is te raadplegen via de website rijksmuseum.nl. 
Bij de jaarrekening 2017 van het museum is op 30 maart 2018 een goed keurende controle-
verklaring afgegeven.

Financiële instrumenten
Financiële instrumenten omvatten financiële vaste activa, vorderingen onder vlottende activa, 
liquide middelen en kortlopende schulden. Alle financiële instrumenten worden bij de eerste 
opname verwerkt tegen reële waarde, inclusief direct toerekenbare transactiekosten. Vervolgens 
worden ze gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs. Het Rijksmuseum Fonds kent geen afgeleide 
financiële instrumenten.
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TOELICHTING OP DE BALANS

1. MATErIËLE VAsTE ACTIVA 2017 2016
(IN EURO’S)

Balanswaarde per 1 januari  556.820  - 

Bij: Verkrijging onroerend goed uit nalatenschap   -  556.820 

Balanswaarde per 31 december  556.820  556.820 

2. FINANCIËLE VAsTE ACTIVA 2017 2016
(IN EURO’S)

Balanswaarde per 1 januari  18.785.831  18.150.424 

Bij: Aankoop effecten  16.639.662  3.414.359 

Af: Verkoop en uitloting effecten  -18.900.276  -3.406.177 

Bij: Koerswinst verkoop effecten  299.286  16.746 

Af: Mutatie opgelopen rente en te ontvangen cash dividend  997  -151 

Bij: Ongerealiseerd koersresultaat boekjaar  718.881  610.630 

Balanswaarde per 31 december  17.544.381  18.785.831 

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

Aandelen  7.048.718  7.435.732 

Obligaties  10.495.663  11.350.099 

 17.544.381  18.785.831 

3. VOrDErINGEN 31 DECEMBER 31 DECEMBER
(IN EURO’S) 2017 2016

Institutionele Fondsen  345.000  300.000 

BankGiro Loterij  566.669  582.223 

Fondsen op Naam en particuliere schenkingen vervallen rechten  310.474  662.605 

Fondsen op naam en schenkingen van toekomstige  
onvoorwaardelijke toezeggingen  2.884.699  3.326.655 

 4.106.842  4.871.483 

4. LIQUIDE MIDDELEN 31 DECEMBER 31 DECEMBER
(IN EURO’S) 2017 2016

Saldi rekeningen-courant  5.718.456  3.533.322 

Spaarrekeningen en deposito’s  3.251.194  3.542.750 

 8.969.650  7.076.072 

De liquide middelen zijn alle direct opeisbaar.

verstrekt uit de reeds aanwezige fondsen, omdat de betreffende aanwending niet valt onder  
de (specifieke) doelstellingen van deze fondsen, of omdat de beschikbare middelen daarvan 
ontoereikend zijn.

Bestemmingsfondsen
Bestemmingsfondsen zijn een afgezonderd deel van het eigen vermogen waaraan derden een beperkte 
bestedingsmogelijkheid hebben gegeven. Voor de doelstelling van een fonds, zie ‘Fondsen op Naam 
en gelabelde schenkingen met aankopen, aanstellingen en projecten'. Het verloop van een fonds 
wordt in de toelichting op de balans vermeld (zie p. 59 e.v.).

Kortlopende schulden
Opgenomen schulden worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde  
en vervolgens tegen de geamortiseerde kostprijs.

Grondslagen voor bepaling van het resultaat

Algemeen
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen het totaal van de baten en het totaal van  
de lasten. De baten en lasten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor vermelde 
grondslagen voor waardering en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben. 
Voorzienbare verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde 
van het boekjaar worden meegenomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend 
zijn geworden en wordt voldaan aan de voorwaarden voor het opnemen van voorzieningen. 
Verplichtingen en rechten op kapitaal worden verwerkt in de staat van baten en lasten  
en op de balans op het moment dat deze niet meer voorwaardelijk zijn.

Baten
De baten zijn ingedeeld naar herkomst (aard van de gever). Het betreft in het boekjaar ont-
vangen (bruto)gelden en -waarden uit schenkingen, bijdragen, legaten en nalatenschappen. 
Baten worden verantwoord wanneer een betrouwbare schatting van de omvang kan worden 
gemaakt. Toegezegde middelen waarvan de omvang en inbaarheid nog niet voldoende kunnen 
worden vastgesteld, worden als ‘Niet uit de balans blijkende rechten’ opgenomen.

Besteed aan doelstelling
Onder ‘Besteed aan doelstelling’ worden de bijdragen verantwoord die in het boekjaar  
zijn toegekend door het bestuur van het Rijksmuseum Fonds aan het Rijksmuseum.

Wervingskosten
Hieronder vallen alle kosten die direct te maken hebben met het werven van schenkingen, 
bijdragen, legaten en nalatenschappen. 

Uitvoeringskosten eigen organisatie 
De uitvoeringskosten van de eigen organisatie worden op basis van de aard van de onder-
scheiden kosten toegerekend aan de wervingskosten en de kosten beheer en administratie.

Saldo financiële baten en lasten
De beleggingsresultaten worden verantwoord onder de post ‘Saldo financiële baten en lasten’. 
De baten uit beleggingen betreffen ontvangen dividenden en intrest, alsmede het verschil 
tussen de beurswaarde en de aanschafwaarde van de effecten. De kosten van de beleggingen 
worden hierop in mindering gebracht.
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Detail van Atelier met verschillende dieren die een leeuw naschilderen (zie p. 34)Junior conservator Japanse prenten Marije Jansen op bezoek bij een kunstenaarsfamilie in Tokio, de stad  
waar zij onder meer het hele jaar 2017 werkzaam is geweest. Haar aanstelling wordt mogelijk gemaakt  
door het Bervoets Fonds
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1 JANUARI BATEN FONDSEN- BIJDRAGEN AAN SALDO UITVOERINGS - 31 DECEMBER
2017 WERVING -/- RIJKS MUSEUM FINANCIËLE KOSTEN 2017

DIRECTE VER-  BATEN EN
WERVINGS KOSTEN LASTEN

Johanna Kast-Michel Fonds  65.689  4.000  -  -  -  69.689 

Hans & Hedy de Klerk  -  50.000  -  -  -  50.000 

Knecht-Drenth Fonds*  950.491  -  -114.152  -  -  836.339 

Gerard Krans  -  50.000  -50.000  -  -  - 

Van Liemt-Gratama Fonds  100.000  -  -  -  -  100.000 

Willy van der Mandele Fonds*  59.336  -  -6.502  -  -  52.834 

van Marle Fonds  43.452  30.000  -73.452  -  -  - 

Bert en Joos Mastenbroek Fonds  -  50.000  -50.000  -  -  - 

Joost Meijers Fonds  20.702  10.000  -10.000  -  -  20.702 

Vincent Mentzel Fonds  249.109  -  -  -  -  249.109 

H.C.N. Munnig Schmidt Fonds  51.305  -  -  -  -  51.305 

Nalatenschap J.D. Driessen  556.820  196.416  -  19.163  -  772.399 

Nalatenschap E.E. ’t Hoen  20.535  -  -  -  -  20.535 

Nalatenschap E.M.T. de Kok-Kuijpers  30.121  -  -  -  -  30.121 

Nalatenschap J. Mijnsbergen  202.587  1.486  -82.630  -  -  121.443 

Nalatenschap B.J. Peiser  287.094  -  -132.860  -  -  154.234 

Nalatenschap M.W. van der Schans  -  20.682  -15.000  -  -  5.682 

Nalatenschap A. Schouten  5.000  -  -  -  -  5.000 

Nalatenschap E. Smit  195.065  -  -144.363  -  -  50.702 

Nalatenschap J. Vrieze  888.326  -  -  -  -  888.326 

Anita Nijboer Fonds  -  10.000  -  -  -  10.000 

Ernst Nijkerk Fonds  117.633  30.000  -  -  -  147.633 

Otto van Noppen Fonds  535.338  -  -293.921  -  -  241.417 

Stefanie Georgina Alexa Nühn Fonds  16.092  12.000  -24.448  -  -  3.644 

Familie Van Ogtrop Fonds  -  50.000  -50.000  -  -  - 

Fonds Dirk Jan van Orden  22.261  10.000  -  -  -  32.261 

Marjon Ornstein Fonds  664  20.000  -  -  -  20.664 

Familie M. van Poecke  71.438  50.000  -65.000  -  -  56.438 

Hannes Postma Fonds  42.632  10.000  -  -  -  52.632 

Pot Family Foundation  22.158  -  -15.000  -  -  7.158 

Prachtnacht Fonds  -  31.750  -31.750  -  -  - 

J.W. Edwin vom Rath Fonds  65.669  -  -20.000  -  -  45.669 

Receptuurboeken Fonds  -  8.214  -4.913  -  -  3.301 

I.Q. van Regteren Altena Fonds*  3.040.540  -  -  170.270  -  3.210.810 

Rijksstudio Fonds  -  50.000  -50.000  -  -  - 

Rijsterborgh Fonds  24.218  8.800  -  -  -  33.018 

J.A.J. en M.A. Risseeuw Fonds*  113.575  10.000  -20.000  -  -  103.575 

Scato Gockinga Fonds  524.810  -  -328.000  -  -  196.810 

Familie Staal Fonds  -  50.000  -  -  -  50.000 

Willem F.C. Stevens Fonds  10.750  9.000  -  -  -  19.750 

Irma Theodora Fonds*  1.920  30.000  -  -  -  31.920 

Familie Verbeek Fonds  20.973  10.000  -  -  -  30.973 

Van der Vossen-Delbrück Fonds  25.918  -  -9.435  -  -  16.483 

Elise Wessels Fonds  56.085  -  -  -  -  56.085 

Henri en Winnie Wientjes  6.102  -  -6.102  -  -  - 

Sylvia en Carel Willink Fonds  26.854  2.500  -5.000  -  -  24.354 

Fonds de Zuidroute  7.566  10.000  5.648  -  -  23.214 

Subtotaal 5.2.1. Fondsen algemene 
beleggingsportefeuille

 10.881.819
 

 1.723.884
 

 -2.628.357  189.433  -
 

 10.166.779
 

*  Bij deze Fondsen op Naam geldt een (gedeeltelijke) instandhoudingsverplichting ten aanzien van de ontvangen schenkingen.

5.2. Bestemmingsfondsen (Fondsen en Fondsen op Naam)

5.2.1. Fondsen algemene beleggings portefeuille

Fonds Aankoop kunstwerken (erfstelling)  -  -  -  -  -  - 

Sara Geertruida Aalders-Huender Fonds*  17.424  5.000  4.393  -  -  26.817 

Maria Adriana Aalders Fonds*  13.987  -  -  -  -  13.987 

Ambaum Haks Fonds  5.763  1.948  -5.750  -  -  1.961 

Fonds de Appel  38.959  -  -  -  -  38.959 

E.H. en L.L. Ariëns-Kappers Fonds  8.759  5.000  -3.840  -  -  9.919 

Het Autobinck Fonds  34.008  -  -  -  -  34.008 

The Bennink Foundation  37.527  250.000  -250.000  -  -  37.527 

Bert & Lammie Fonds  6.911  10.000  -  -  -  16.911 

Bervoets Fonds  57.345  51.552  -108.897  -  -  - 

Bestuursfonds Hollandse Meesters  -  45.000  -  -  -  45.000 

Fonds Beukenhorst  410.407  60.000  -100.658  -  -  369.749 

Biemond Nassiri Fonds  -  30.552  -  -  -  30.552 

Jessy & Betty Blumenthal Fonds  335.766  -  -  -  -  335.766 

Cevat Fonds  20.000  20.000  -20.000  -  -  20.000 

Familie W. Cordia  121.876  -  -121.876  -  -  - 

Decorative Art Fund  105.567  42.802  -85.681  -  -  62.688 

Fonds Delfts Aardewerk  -  10.000  -10.000  -  -  - 
Dr. Anton C.R. Dreesmann Fonds - 
Onderzoek  39.297  -  3.951  -  -  43.248 

Dr. Anton C.R. Dreesmann Fonds -  
Penn Fellow  -  50.000  -50.000  -  -  - 

Ebus Fonds  -  20.682  -5.682  -  -  15.000 

Fonds 1975  10.331  10.000  -7.750  -  -  12.581 

Gerhards Fonds  106.922  -  -  -  -  106.922 

H&H Fonds  -  30.000  -  -  -  30.000 

Bas ten Haaf Fonds  513.908  -  -71.389  -  -  442.519 

Fonds De Haseth-Möller  -  30.000  2.479  -  -  32.479 

Fonds Haute Couture  76.792  -  2.969  -  -  79.761 

Familie van Heel Fonds  631  20.000  -20.631  -  -  - 

Ton en Judy van Heuzen-Dijksma Fonds*  10.981  5.000  -  -  -  15.981 

Paul en Hanneke Van Den Hoek Fonds  33.668  10.000  -30.000  -  -  13.668 

Henry M. Holterman Fonds  1.375  75.000  -  -  -  76.375 

Paul Huf Fonds  109.200  -  -42.065  -  -  67.135 

Johan Huizinga Fonds  67.272  101.500  -50.000  -  -  118.772 

Angelina Ognibeni – Jan van Hulsen  176.903  -  -26.500  -  -  150.403 

Corrie Bleekemolen Juwelenfonds  41.413  15.000  -34.550  -  -  21.863 

5. rEsErVEs EN BEsTEMMINGsFONDsEN 1 JANUARI BATEN FONDSEN- BIJDRAGEN AAN SALDO UITVOERINGS - 31 DECEMBER
(IN EURO’S) 2017 WERVING -/- RIJKS MUSEUM FINANCIËLE KOSTEN 2017

DIRECTE VER-  BATEN EN
WERVINGS KOSTEN LASTEN

Verloop reserves en bestemmings fondsen 
(Fondsen en Fondsen op Naam)

5.1. Reserves

Continuïteitsreserve  810.000  -  -  60.000  -  870.000 
Bestemmingsreserve voor (aanvulling) 
projecten uit eigen middelen

 1.189.729  15.615  -  613.751  -578.975  1.240.120 

5.1. Totaal reserves  1.999.729  15.615  -  673.751  -578.975  2.110.120 

Voor een toelichting op de ‘Continuïteits reserve’ en ‘Bestemmingsreserve voor (aanvulling) projecten uit eigen middelen’ 
wordt verwezen naar ‘Uitgangspunten reserves’ en ‘Vermogensbeheer’.
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Ultimo 2017 is de samenstelling van de reserves en bestemmingsfondsen en de daarbij behorende door schenkers bepaalde 

instandhoudingsverplichting als volgt:
IN STAND TE HOUDEN BESTEEDBAAR TOTAAL

VERMOGEN VERMOGEN VERMOGEN

5.1. Reserves  -  2.110.120  2.110.120 

5.2.  Fondsen algemene beleggingsportefeuille  3.248.426  6.918.353  10.166.779 

5.3.  Fondsen eigenvermogensbeheer  877.093  2.560.401  3.437.494 

5.4.  Projectsubsidies, schenkingen en bijdragen  -  4.232.813  4.232.813 

 4.125.519  15.821.687  19.947.206 

1 JANUARI BATEN FONDSEN- BIJDRAGEN AAN SALDO UITVOERINGS - 31 DECEMBER
2017 WERVING -/- RIJKS MUSEUM FINANCIËLE KOSTEN 2017

DIRECTE VER-  BATEN EN
WERVINGS KOSTEN LASTEN

Stichting Thurkowfonds  -  10.000  -  -  -  10.000 

Turing Foundation  -  -8.000  8.000  -  -  - 

UBS  -  200.000  -  -  -  200.000 

Stichting Vaderlandsch Fonds ter 
Aanmoediging van ’s-Lands Zeedienst  -  2.000  -2.000  -  -  - 

De heer E. Veenendaal  10.000  -  -  -  -  10.000 

De heer H.B. van der Ven  -  272.305  -272.305  -  -  - 

Stichting VSBfonds  -  57.500  -57.500  -  -  - 

Stichting Zabawas  -  -2.484  2.484  -  -  - 

Overige schenkingen  18.452  10.000  -  -  -  28.452 

Subtotaal 5.2.4. Projectsubsidies, 
schenkingen en bijdragen  398.406  5.463.675  -2.950.369  -  -  2.911.712 

5.2. Totaal bestemmingsfondsen  
(Fondsen en Fondsen op Naam)  15.604.579  7.653.186  -5.746.407  325.728  -  17.837.086 

5 Totaal reserves en 
bestemmingsfondsen  17.604.308  7.668.801  -5.746.407  999.479  -578.975  19.947.206 

*  Bij deze Fondsen op Naam geldt een (gedeeltelijke) instandhoudingsverplichting ten aanzien van de ontvangen schenkingen.

1 JANUARI BATEN FONDSEN- BIJDRAGEN AAN SALDO UITVOERINGS - 31 DECEMBER
2017 WERVING -/- RIJKS MUSEUM FINANCIËLE KOSTEN 2017

DIRECTE VER-  BATEN EN
WERVINGS KOSTEN LASTEN

5.2.2. Fondsen eigenvermogensbeheerders

Bank ten Cate & Cie Fonds  55.509  -  -  3.138  -  58.647 

Migelien Gerritzen Fonds  1.886.179  -2.000  -  33.037  -  1.917.216 

Goslings NieuwBeerta Fonds*  1.295.377  -  -10.831  94.593  -  1.379.139 

Suman Fonds*  76.965  -  -  5.527  -  82.492 

Subtotaal 5.2.2. Fondsen eigen 
vermogensbeheerders  3.314.030  -2.000  -10.831  136.295  -  3.437.494 

5.2.3. Rijksmuseum International Circle

Rijksmuseum International Circle  430.655  187.247  -  -  -  617.902 

Bank of America Conservation Project  19.178  -  -19.178  -  -  - 

Jan & Trish de Bont  -  42.828  -42.828  -  -  - 

Tiffany & Co. Foundation  387.413  13.148  -90.000  -  -  310.561 

Samuel H. Kress Foundation  -  4.844  -4.844  -  -  - 

de Vink Family  -  221.106  -  -  -  221.106 

Linda H. Kaufman en George M. Kaufman  42.505  7.013  -  -  -  49.518 

De heer L. de Vink-Verizon  130.573  -8.559  -  -  -  122.014 

Subtotaal 5.2.3. Rijksmuseum  
International Circle  1.010.324  467.627  -156.850  -  -  1.321.101 

5.2.4. Projectsubsidies, schenkingen  
en bijdragen

Mevrouw drs. M.C.E. Aarts  20.261  5.000  -14.950  -  -  10.311 

De heer en mevrouw Abraham  10.000  10.000  -20.000  -  -  - 

Axa-IM Benelux  -  50.000  -  -  -  50.000 

BankGiro Loterij voor Kunstaankopen  33.884  2.592.519  -280.000  -  -  2.346.403 

BankGiro Loterij bijdrage Rijksmuseumbus  -  844.735  -844.735  -  -  - 

BankGiro Loterij voor Muziek  -  580.000  -580.000  -  -  - 

Stichting Beau Lieu et Beaux Arts  -  50.000  -50.000  -  -  - 

De heer ir. K. de Boer  10.000  2.000  -  -  -  12.000 

De heer en mevrouw De Bruijn-Greve  20.000  5.000  -  -  -  25.000 

De heer en mevrouw Van der Burg  -  50.000  -50.000  -  -  - 

Gieskes-Strijbis Fonds  -  250.000  -250.000  -  -  - 

Stichting Gifted Art  -  4.000  -4.000  -  -  - 

De heer P.H. Geertman  20.000  10.000  -  -  -  30.000 

De heer G.B.M. Krouwels  4.000  2.000  -  -  -  6.000 

Stichting Hollands Porselein  -  10.000  -10.000  -  -  - 

De heer Z.J. van Gessel  5.000  5.000  -  -  -  10.000 

De heer G.W. van Heusden  -  1.100  -  -  -  1.100 

De heer V.P.M. van der Hulst  16.000  4.000  -  -  -  20.000 

Jaffé-Pierson Stichting  20.000  -  -  -  -  20.000 

De heer en mevrouw Mastenbroek-van ’t Hul  6.000  3.000  -  -  -  9.000 

Mevrouw S.A.M. Meijers-Nève  4.000  2.000  -  -  -  6.000 

Mevrouw M.S. Meynen  -  3.000  -  -  -  3.000 

Mondriaan Fonds  -  74.000  -74.000  -  -  - 

Stichting Dr. Hendrik Muller’s 
Vaderlandsch Fonds  -  10.000  -10.000  -  -  - 

Stichting New Angle  -  10.000  -10.000  -  -  - 

PACCAR Foundation  112.446  -  -  -  -  112.446 

Mevrouw M.A.G. Smeets  2.000  -  -  -  -  2.000 

Fonds 21  -  345.000  -345.000  -  -  - 

SuitSupply B.V.  86.363  -  -86.363  -  -  - 

sAMENVATTING VErLOOP rEsErVEs 1 JANUARI BATEN FONDSEN- BIJDRAGEN AAN OPBRENGST UITVOERINGS- 31 DECEMBER
EN BEsTEMMINGs FONDsEN 2017 WERVING -/- RIJKS MUSEUM BELEG- KOSTEN 2017
(Fondsen en Fondsen op Naam) DIRECTE VER - GINGEN
(IN EURO’S) WERVINGS KOSTEN

5.1. Bestemmingsreserves  1.999.729  15.615  -  673.751  -578.975  2.110.120 

5.2.  Bestemmingsfondsen:  
algemeen vermogensbeheer  10.881.819  1.723.884  -2.628.357  189.433  -  10.166.779 

5.3.  Bestemmingsfondsen:  
eigenvermogensbeheer  3.314.030  -2.000  -10.831  136.295  -  3.437.494 

5.4.  Bestemmingsfondsen: 
projectsubsidies  1.408.730  5.931.302  -3.107.219  -  -  4.232.813 

 17.604.308  7.668.801  -5.746.407  999.479  -578.975  19.947.206 

De verdeling van het vermogen was ultimo 2017 als volgt:

21 % Projectsubsidies, schenkingen en bijdragen

11 % Reserves

51 % Fondsen algemene beleggingsportefeuille

17 % Fondsen eigenvermogensbeheer
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2017 2017 2016
WERKELIJK BEGROOT WERKELIJK

Familie van Heel Fonds  20.000 

Familie Van Ogtrop Fonds  50.000 

Familie Verbeek Fonds  10.000 

Fonds 1975  10.000 

Fonds Beukenhorst  60.000 

Fonds De Haseth-Möller  30.000 

Fonds de Zuidroute  10.000 

Fonds Delfts Aardewerk  10.000 

Fonds Dirk Jan van Orden  10.000 

Gerard Krans 50.000

De heer G.B.M. Krouwels  2.000 

H&H Fonds  30.000 

Hannes Postma Fonds  10.000 

Hans & Hedy de Klerk  50.000 

Henry M. Holterman Fonds  75.000 

Irma Theodora Fonds*  30.000 

J.A.J. en M.A. Risseeuw Fonds*  10.000 

Johan Huizinga Fonds  101.500 

Johanna Kast-Michel Fonds  4.000 

Joost Meijers Fonds  10.000 

Corrie Bleekemolen Juwelenfonds  15.000 

De heer en mevrouw Langemeijer-Hartung  5.000 

Marjon Ornstein Fonds  20.000 

De heer P.H. Geertman  10.000 

Paul en Hanneke Van Den Hoek Fonds  10.000 

Prachtnacht Fonds  31.750 

Rijksstudio Fonds 50.000 

Rijsterborgh Fonds  8.800 

Sara Geertruida Aalders-Huender Fonds*  5.000 

Stefanie Georgina Alexa Nühn Fonds  12.000 

Sylvia en Carel Willink Fonds  2.500 

The Bennink Foundation  250.000 

Ton en Judy van Heuzen-Dijksma Fonds*  5.000 

van Marle Fonds  30.000 

Willem F.C. Stevens Fonds  9.000 

De heer Z.J. van Gessel  5.000    

1.519.086

*  Bij deze Fondsen op Naam geldt een (gedeeltelijke) instandhoudingsverplichting ten aanzien van de ontvangen schenkingen.

6. KOrTLOPENDE sCHULDEN 31 DECEMBER 31 DECEMBER
(IN EURO’S) 2017 2016

6.1. Stichting Het Rijksmuseum

Verplichtingen te betalen na besteding Rijksmuseum  8.598.328  8.855.342 

Gedeclareerde bijdragen na besteding Rijksmuseum  1.837.840  4.026.975 

 10.436.168  12.882.317 

6.2. Overige te betalen kosten

Kassiersfunctie inzake BankGiro Loterij: nog aan andere musea te betalen bijdragen  721.798  742.531 

Accountants- en advieskosten  19.000  18.500 

Jaarverslag  12.600  12.600 

Nog te betalen kosten  40.921  29.950 

 794.319  803.581 

NIET UIT DE BALANS BLIJKENDE RECHTEN EN VERPLICHTINGEN

Voorwaardelijke rechten op kapitaal
Ultimo 2017 heeft het Rijksmuseum Fonds 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.

Voorwaardelijke verplichtingen aan Stichting Het Rijksmuseum
Ultimo 2017 heeft het Rijksmuseumfonds een aantal toezeggingen voor bijdragen gedaan  
aan Stichting Het Rijksmuseum voor nog te realiseren projecten en activiteiten.

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2017

BATEN

7. BATEN VAN PArTICULIErEN 2017 2017 2016
(IN EURO’S) WERKELIJK BEGROOT WERKELIJK

7.1. Nalatenschappen

Migelien Gerritzen Fonds  -2.000 

Nalatenschap M.W. van der Schans  20.682 

Nalatenschap J.D. Driessen  196.416 

Nalatenschap J. Mijnsbergen  1.486    

 216.584 

7.2. Donaties en giften

7.2.1. Schenkingen Fondsen op Naam

Ambaum Haks Fonds  1.948 

Anita Nijboer Fonds  10.000 

Bert & Lammie Fonds  10.000 

Bert en Joos Mastenbroek Fonds  50.000 

Bervoets Fonds  51.552 

Bestuursfonds Hollandse Meesters  45.000 

Biemond Nassiri Fonds  30.552 

Cevat Fonds 20.000

Decorative Art Fund  42.802 

Dr. Anton C.R. Dreesmann Fonds - Penn Fellow  50.000 

E.H. en L.L. Ariëns-Kappers Fonds  5.000 

Ebus Fonds  20.682 

Ernst Nijkerk Fonds  30.000 

Familie M. van Poecke  50.000 

Familie Staal Fonds  50.000 
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9. BATEN VAN LOTErIJOrGANIsATIEs 2017 2017 2016
(IN EURO’S) WERKELIJK BEGROOT WERKELIJK

BankGiro Loterij  2.592.519  2.533.884 

BankGiro Loterij bijdrage Rijksmuseumbus  844.735  963.372 

BankGiro Loterij voor Muziek  580.000    - 

 4.017.254  3.250.000  3.497.256 

10. BATEN VAN sUBsIDIEs VAN OVErHEDEN 2017 2017 2016
(IN EURO’S) WERKELIJK BEGROOT WERKELIJK

Mondriaan Fonds  74.000    332.750 

 74.000  -  332.750 

11. BATEN VAN ANDErE OrGANIsATIEs ZONDEr WINsTsTrEVEN 2017 2017 2016
(IN EURO’S) WERKELIJK BEGROOT WERKELIJK

Axa-IM Benelux  50.000  - 

Fonds 21  345.000  300.000 

Gieskes-Strijbis Fonds  250.000  - 

Jaffé-Pierson Stichting  -  20.000 

Samuel H. Kress Foundation  4.844  - 

Stichting Beau Lieu et Beaux Arts  50.000  - 

Stichting Dr. Hendrik Muller’s Vaderlandsch Fonds  10.000  - 

Stichting Gifted Art  4.000  - 

Stichting Hollands Porselein  10.000  - 

Stichting New Angle  10.000  - 

Stichting Thurkowfonds  10.000  - 

Stichting Zabawas  -2.484  - 

Turing Foundation  -8.000  - 

Stichting Vaderlandsch Fonds ter  
Aanmoediging van ’s-Lands Zeedienst  2.000  - 

Vereniging Rembrandt  -  1.362.000 

Stichting VSBfonds  57.500    136.200 

 792.860  1.068.182  1.818.200 

LASTEN

12. BIJDrAGEN AAN sTICHTING HET RijksMUsEUM

In 2017 heeft het Rijksmuseum Fonds voor een bedrag van € 5.746.407 aan bijdragen verstrekt aan het Rijksmuseum  
voor aankopen en projecten. Zie hiervoor ‘Fondsen op Naam en gelabelde schenkingen met aankopen, aanstellingen  
en projecten' en ‘Bestemmingsfondsen (Fondsen en Fondsen op Naam)’.

13. sALDO FINANCIËLE BATEN EN LAsTEN 2017 2017 2016
(IN EURO’S) WERKELIJK BEGROOT WERKELIJK

Ontvangen intrest obligaties, deposito’s en  
rekening-courantsaldi banken, inclusief bankkosten

-1.440  2.921 38.885

Ontvangen dividenden (inclusief verrekenbare dividendbelasting) 63.634 686.726 201.418 

Koerswinst/verlies verkoop effecten 299.286  -  16.746 

Mutatie beurswaarde niet-verkochte effecten  718.882 -  610.134 

Ontvangen pachtgelden uit nalatenschap  19.163  -  - 

Bruto-beleggingsresultaat 1.099.525  689.648  867.183 

Kosten van beleggingen -100.046  -100.000 -120.253 

Netto-beleggingsresultaat  999.479 589.648  746.930 

2017 2017 2016
WERKELIJK BEGROOT WERKELIJK

7.2.2. Rijksmuseum International Circle

Rijksmuseum International Circle  124.847 

De heer C.H. Van Dalen  5.000 

De heer en mevrouw Van Ommeren  5.000 

de Vink Family  221.106 

De heer H. Kappetein  5.000 

De heer en mevrouw Beuth  4.800 

De heer en mevrouw De Klerk  5.000 

Jan & Trish de Bont  42.828 

De heer L. de Vink-Verizon  -8.559 

De heer en mevrouw Van der Vlist-Jansen  5.000 

Linda H. Kaufman en George M. Kaufman  7.013 

De heer en mevrouw Jansen-de Boorder  5.000 

De heer en mevrouw Vogelzang-De Roij  4.600 

De heer M.W. Appeldoorn  5.000 

De heer P.B. Mensing  5.000 

De heer en mevrouw Straatman-Bausch  3.000 

Tiffany & Co. Foundation  13.148 

De heer en mevrouw Venkataraman-Brenninkmeijer  5.000 

 457.783 

7.2.3. Overige schenkingen

De heer en mevrouw Mastenbroek-van ’t Hul  3.000 

De heer en mevrouw De Bruijn-Greve  5.000 

De heer en mevrouw Abraham  10.000 

Fonds Aankoop kunstwerken (erfstelling)  15.615 

De heer G.W. van Heusden  1.100 

De heer H.B. van der Ven  272.305 

De heer ir. K. de Boer  2.000 

Mevrouw drs. M.C.E. Aarts  5.000 

Mevrouw M.S. Meynen  3.000 

Mevrouw S.A.M. Meijers-Nève  2.000 

Overige schenkingen  10.000 

Receptuurboeken Fonds  8.214 

De heer V.P.M. van der Hulst  4.000 

341.234

 2.534.687  3.235.556  4.025.328

De bedragen van de vergelijkende cijfers 2016 en van de begroting 2017 zijn in totalen opgenomen.

8. BATEN VAN BEDrIJVEN 2017 2017 2016
(IN EURO’S) WERKELIJK BEGROOT WERKELIJK

Cees en Ingeborg van der Burg (Buhold)  50.000 

UBS  200.000    

 250.000  -  - 
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MEErJArENOVErZICHT

sTAAT VAN BATEN EN LAsTEN 2017 2017 2015 2014 2013*
(IN EURO’S) WERKELIJK WERKELIJK WERKELIJK WERKELIJK WERKELIJK

Baten

Baten van particulieren  2.534.687  4.025.328  4.828.654  8.007.357  4.129.810 

Baten van bedrijven  250.000  -  -  350.000  75.000 

Baten van loterijorganisaties  4.017.254  3.497.256  3.671.106  3.858.954  3.313.499 

Baten van subsidies van overheden  74.000  332.750  22.500  1.092.055  1.233.750 

Baten van andere organisaties  
zonder winststreven  792.860  1.818.200  414.416  10.825.448  6.100.000 

Som van de baten  7.668.801  9.673.534  8.936.676  24.133.814  14.852.059 

Lasten

Besteed aan doelstelling

- Bijdragen aan Stichting Het Rijksmuseum  5.746.407  9.842.619  8.758.923  27.853.204  17.423.598 

Wervingskosten  393.153  372.790  352.274  150.784  157.717 

Kosten beheer en administratie  185.822  177.284  186.602  158.368  100.269 

Som van de lasten  6.325.382  10.392.693  9.297.799  28.162.356  17.681.584 

Saldo voor financiële baten en lasten  1.343.419  -719.159  -361.123  -4.028.542  -2.829.525 

Saldo financiële baten en lasten  999.479  746.930  430.404  1.653.166  478.695 

Saldo van baten en lasten  2.342.898  27.771  69.281  -2.375.376  -2.350.830 

Bestemming saldo van baten en lasten

Toevoeging/onttrekking aan:

- Continuïteitsreserve  60.000  -60.000  375.000  45.000  - 

- Bestemmingsreserve  50.391  -134.465  -871.216  -224.872  -321.826 

-  Bestemmingsfondsen:  
algemeen vermogensbeheer  -715.040  -276.139  474.869  -1.450.830  615.487 

-  Bestemmingsfondsen:  
eigenvermogensbeheer  123.464  233.182  197.151  182.861  220.545 

-  Bestemmingsfondsen:  
projectsubsidies  2.824.083  265.193  -106.523  -927.535  -2.865.036 

 2.342.898  27.771  69.281  -2.375.376 -2.350.830 

Percentage wervingskosten

-  Wervingskosten als percentage  
van geworven baten 5,13% 3,85% 3,94% 0,62% 1,06%

Percentage besteding

-  Bestedingspercentage baten: besteed aan 
doelstelling als percentage van baten 74,93% 101,75% 98,01% 115,41% 117,31%

-  Bestedingspercentage lasten: besteed aan doel-
stelling als percentage van de totale lasten 90,85% 94,71% 94,20% 98,90% 98,54%

Overige kostenpercentages

-  Percentage kosten beheer en administratie 
als percentage van totale baten 2,42% 1,83% 2,09% 0,66% 0,68%

-  Kosten van beleggingen als percentage van 
baten uit beleggingen 9,10% 13,87% 22,43% 5,55% 13,95%

* De cijfers 2013 zijn opgenomen op basis van de oude grondslagen.

MODEL TOELICHTING BESTEDINGEN

BEsTEMMING LAsTEN DOELSTELLING WERVING BATEN  2017 2017 2016
(IN EURO’S)       TOTAAL BEGROOT  WERKELIJK 
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Bijdragen aan Stichting  
Het Rijksmuseum          

-  Verstrekte projectbijdragen  
en bijdragen voor aankopen  5.746.407  -  -  5.746.407  7.157.738  9.842.619 

-  Rijksmuseummedewerkers en 
administratieve ondersteuning  -  271.500  98.500  370.000  370.000  370.000 

-  Advertenties, publiciteit en overige 
kosten fondsenwerving  -  116.539  55.951  172.490  335.000  150.173 

-  Kosten jaarverslag  -  5.114  5.114  10.228  -  7.416 

-  Accountantskosten en advies inzake 
CBF-Erkenning  -  -  26.257  26.257  19.000  22.485 

 5.746.407  393.153  185.822  6.325.382  7.881.738  10.392.693 

Algemene toelichting 
Het Rijksmuseum Fonds is gehuisvest in het Rijksmuseum te Amsterdam. De administratie wordt 
gevoerd door de afdeling Financiële Zaken van het museum. Het Rijksmuseum heeft een aantal 
medewerkers fondsenwerving in dienst van wie de werkzaamheden geheel ten behoeve  
van Stichting Het Rijksmuseum Fonds zijn. Het Fonds zelf heeft geen personeelsleden in dienst.  
De bezoldiging van bestuurders over 2017 bedroeg nihil (2016 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 fondsen 
worden verantwoord als wervingskosten. Dit betreft onder meer kosten van advertenties en publi-
citeit. 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. Het Rijksmuseum Fonds betaalt tevens een vaste vergoeding  
aan het Rijksmuseum voor shared services van € 370.000 per jaar. Deze kosten worden volgens 
een vaste verdeelsleutel toegerekend aan de wervingskosten en kosten van beheer en 
administratie. 

Gebeurtenissen na balansdatum
Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum die van invloed zijn op de jaarrekening.
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sTEUN HET RijksMUsEUM

Het Rijksmuseum is hét museum van Nederland. De collectie, waaronder de wereldberoemde 
werken van Rembrandt en Vermeer, is dankzij burgers met vereende krachten bijeengebracht. 
Jaarlijks verbindt het Rijksmuseum miljoenen mensen vanuit de hele wereld met de Nederlandse 
kunst en geschiedenis. Het Rijksmuseum is van en voor iedereen.

SCHENKEN EN NALATEN

Het Rijksmuseum restaureert, onderzoekt en publiceert, verzamelt en presenteert de collectie 
van Nederland om deze voor toekomstige generaties op de best mogelijke manier te bewaren. 
Dit is echter niet mogelijk zonder uw steun. En dat kan op allerlei manieren. U kunt zowel 
vermogen als objecten schenken of nalaten. 

Projecten waar u een bijdrage aan zou kunnen geven zijn onder meer:
• aankopen van objecten;
• (kunst)historisch onderzoek;
• restauraties;
• digitalisering van de collectie;
• educatieve programma’s;
• tentoonstellingen.

Door schenkingen van particulieren is een zeer groot deel van de collectie van het Rijksmuseum 
bijeengebracht. Van een zilveren theelepel tot een zelfportret van Rembrandt. Met het opnemen 
van het Rijksmuseum in uw testament kunt u vermogen of objecten aan het museum nalaten. 
Uw nalatenschap blijft voor de eeuwigheid verbonden aan het museum.

Er zijn verschillende manieren waarop u het Rijksmuseum kunt ondersteunen. Neemt u voor 
informatie, advies en mogelijkheden contact met ons op.

BALANs 2017 2016 2015 2014 2013*
(IN EURO’S) WERKELIJK WERKELIJK WERKELIJK WERKELIJK WERKELIJK

Activa

1. Materiële vaste activa  556.820  556.820  -  -  - 

2. Financiële vaste activa  17.544.381  18.785.831  18.150.424  19.694.156  16.997.715 

3. Vorderingen  4.106.842  4.871.483  5.663.702  6.256.508  3.020.435 

4. Liquide middelen  8.969.650  7.076.072  5.484.378  21.581.138  7.501.948 

 31.177.693  31.290.206  29.298.504  47.531.802  27.520.098 

Passiva

5. Reserves en bestemmingsfondsen

- Bestemmingsreserves  2.110.120  1.999.729  2.194.194  2.690.410  2.833.569 

-  Bestemmingsfondsen:  
algemeen vermogensbeheer  10.166.779  10.881.819  11.137.958  10.658.089  11.967.155 

-  Bestemmingsfondsen:  
eigenvermogensbeheer  3.437.494  3.314.030  3.080.848  2.883.697  2.700.836 

-  Bestemmingsfondsen:  
projectsubsidies  4.232.813  1.408.730  1.163.537  1.275.060  2.982.567 

 19.947.206  17.604.308  17.576.537  17.507.256  20.484.127 

6. Kortlopende schulden

- Stichting Het Rijksmuseum  10.436.168  12.882.317  10.925.949  29.203.798  6.202.855 

- Overige te betalen kosten  794.319  803.581  796.018  820.748  833.116 

 11.230.487  13.685.898  11.721.967  30.024.546  7.035.971 

 31.177.693  31.290.206  29.298.504  47.531.802  27.520.098 

* De cijfers 2013 zijn opgenomen op basis van de oude grondslagen.
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ADRES EN INFORMATIE

Hoofd Development
Eva Kalis
020 6747 335
e.kalis@rijksmuseum.nl

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

Mado Akkersdijk
020 6747 208
m.akkersdijk@rijksmuseum.nl

Valentina Salmeri-Bijzet
020 6747 367
v.salmeri-bijzet@rijksmuseum.nl

Particuliere schenkers en nalatenschappen

Institutionele fondsen

Melchior Bussink
020 6747 506
m.bussink@rijksmuseum.nl

Sophie Heyligers
020 6747 164
s.heijligers@rijksmuseum.nl

Vrienden en Patronen

Roos Munten
020 6747 182
r.munten@rijksmuseum.nl

Koen van Santen
020 6747 092
k.van.santen@rijksmuseum.nl

Conservator muziekinstrumenten Giovanni Paolo di Stefano bij een presentatie van instrumenten uit de Rijksmuseum-collectie  
op de afdeling Special Collections. De aanstelling van Giovanni wordt mogelijk gemaakt door Stichting Kramer-Lems
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Otto van Rees, Zonder titel (Fleury en Bière), ca. 1904−1906. Krijt op papier, 25 x 36 cm. Inv.nr. RP-T-2017-43. 
Aankoop mogelijk gemaakt door het Knecht-Drenth Fonds

Detail van Tekening van  
17de-eeuws zilver (zie p. 19)
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Cary Markerink, Albina, borden schilderen, 27 december 1976. Ontwikkelgelatinezilverdruk, 33 x 44,5 cm. Inv.nr. NG-2017-93.  
Deze foto maakt deel uit van een reeks die een vierdaagse protestmars uit december 1976 vastlegt van Caraïben en Arowakken,  
nazaten van oorspronkelijke bewoners van Suriname. De serie kon worden aangekocht met steun van Fonds 1975

Detail van Strolling (zie p. 12)
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Junior restaurator Susan Smelt, aangetrokken voor de restauratie van Rembrandts portretten van Marten Soolmans en Oopjen Coppit, 
is bezig met het reduceren van het eiwitvernis in de mantel van Marten. Haar aanstelling en de restauratie worden mogelijk gemaakt 
door het Irma Theodora Fonds en het Cevat Fonds 
Foto: Daniel Maissan

Colofon

Samenstelling en redactie Carlijn van Spaendonck en Jorien Huisman,  
afdeling Development/Rijksmuseum Fonds
Fotografie afdeling Beeld van het Rijksmuseum,  
tenzij anders vermeld
Ontwerp Irma Boom Office, Amsterdam
Opmaak Julia Neller, Berlijn

© 2018 Rijksmuseum, Amsterdam
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden  
verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand,  
of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, 
mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier,  
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

Voor informatie over de activiteiten van het Rijksmuseum: 
rijksmuseum.nl

Founder hoofdsponsoren 

http://rijksmuseum.nl
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