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Jean-Étienne Liotard
Hollands meisje aan het ontbijt, ca. 1756
Olieverf op doek, 46,8 x 39 cm
Inv.nr. SK-A-5039

In december 2016 werd bekend dat het Rijksmuseum Hollands 
meisje aan het ontbijt van kunstenaar Jean-Étienne Liotard 
(1702–1789) heeft kunnen aankopen op een veiling in Londen. 
Het kleine schilderij verbeeldt een jonge vrouw in een typisch 
Hollands interieur. Alle kenmerken van een 17de-eeuws genre-
stuk zijn aanwezig: een alledaagse scène, de intieme sfeer, 
de sobere kleurstelling, de verfijnde stofuitdrukking en het 
kerkinterieur op de achtergrond. Toch zijn alle meubels en 
tafelstukken uit Liotards eigen tijd. Hollands meisje aan het 
ontbijt is hiermee een intieme ode aan de schilderkunst van de 
Gouden Eeuw. De rondreizende pastelschilder Liotard maakte 
het werk tijdens een lang verblijf in Nederland rond 1756. 
Hollands meisje aan het ontbijt is als olieverfschilderij een 
belangrijke toevoeging aan de beroemde pastels van Liotard die 
zich sinds 1885 in de collectie van het Rijksmuseum bevinden. 

Aankoop mogelijk gemaakt door de BankGiro Loterij, de 
Vereniging Rembrandt mede dankzij haar Nationaal Fonds 
Kunstbezit, het Mondriaan Fonds, het VSBfonds, Rijksmuseum 
International Circle, en via het Rijksmuseum Fonds: Fonds  
De Haseth-Möller, LOBA Fonds, Nan van Andel Fonds, Marjon 
Ornstein Fonds, Elles Nansink Fonds en een aantal anonieme 
schenkingen  
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Jacob Bendien
Plastiek, ca. 1933
Messing, gegoten, 14,5 x 37,4 cm 
Inv.nr. BK-2016-36

Jacob Bendien (1890–1933) is in de Nederlandse kunstgeschie denis 
van het Interbellum een unieke figuur. Al rond 1913 maakte hij 
(vrijwel) abstracte schilderijen en tekeningen, die voort kwamen 
uit een oriëntatie op esoterische bewegingen. Door zijn slechte 
gezondheid is zijn oeuvre klein gebleven. Naast schilderijen, 
tekeningen en prenten zijn slechts drie sculpturen van zijn hand 
bekend, waaronder deze Plastiek, die mogelijk pas na zijn dood 
door de gieterij is voltooid. Naast dit exemplaar in messing  
zijn er andere exemplaren in vernikkeld brons en in aluminium 
bekend. Mogelijk was ook het experiment met materiaal  
een belangrijke drijfveer voor het maken van deze abstracte 
sculptuur.
 In de Nederlandse beeldhouwkunst van het Interbellum zijn 
geen vergelijkbare werken van andere beeldhouwers bekend.  
In het Rijksmuseum vormt deze sculptuur een mooi ensemble 
met vijf tekeningen en zes prenten in de collectie van het Rijks-
prentenkabinet. Wenselijk is de sculptuur op termijn aan te 
vullen met een vroeg abstract schilderij.
 Voorbeelden van een dergelijke biomorfe, naar surrealisme 
neigende abstractie zijn in de Nederlandse kunstgeschiedenis 
nauwelijks aanwezig. Bendien was buitengewoon goed op de 
hoogte van internationale ontwikkelingen, die hij beschreef in 
zijn boek Richtingen in de hedendaagse schilderkunst (postuum 
verschenen in 1935). Als een van de weinigen in Nederland zocht 
hij met deze sculptuur aansluiting bij een richting waarin onder 
meer ook door Jean Arp en Joan Miró werd gewerkt.

Aankoop mogelijk gemaakt door het Knecht-Drenth Fonds
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Bestuursverslag 

Het Rijksmuseum Fonds is een onafhankelijke stichting die in de meest brede zin van het 
woord steun verleent aan het Rijksmuseum in Amsterdam. Uit de opbrengsten van het 
fondsvermogen werd in 2016 aan het museum ruim 10 miljoen euro ter beschikking gesteld 
voor aankopen, onderzoek, restauraties en educatieve projecten.

Het afgelopen jaar werden er vier nieuwe Fondsen op Naam en gelabelde schenkingen 
ondergebracht bij het Rijksmuseum Fonds, waardoor het totale aantal op 137 uitkwam.  
Ook werden er drie Fondsen op Naam verlengd en ontving het museum een groot aantal 
nalatenschappen. Een aantal hoogtepunten van afgelopen jaar willen wij hieronder graag 
specifiek noemen.

De grootste aankoop van 2016 was het schilderij Hollands meisje aan het ontbijt van  
Jean-Étienne Liotard. Het is een belangrijke toevoeging aan de beroemde pastels van Liotard 
die in 1885 aan het Rijksmuseum zijn geschonken door zijn erfgenamen. Het 18de-eeuwse  
stuk doet sterk denken aan de bekende interieurscènes van zijn voorgangers Johannes 
Vermeer, Gerard Dou en Frans van Mieris. Liotard gaf dan ook als een van de eerste buiten-
landse schilders blijk van een fascinatie voor de schilderkunst van de Gouden Eeuw. Het 
verwerven van dit bijzondere stuk was absoluut niet mogelijk geweest zonder de steun van 
vele fondsen en particulieren. 

In het voorjaar van 2016 toonde het Rijksmuseum voor het eerst een ruime keuze uit zijn 
gevarieerde modecollectie. Deze kwam voor het overgrote deel tot stand door schenkingen en 
legaten. De tentoonstelling genaamd Catwalk werd vormgegeven door fotograaf Erwin Olaf. 
Het bezoekersaantal steeg naar ongekende hoogte en ook een heel nieuwe publieksgroep 
bezocht het museum. Tegelijkertijd verscheen er het uitbundig geïllustreerde collectieboek 
Mode & Kostuum van de hand van conservator Textiel Bianca du Mortier. Beide kwamen tot 
stand dankzij het Fonds Haute Couture, het Jessy & Betty Blumenthal Fonds en ING. 

Sinds het najaar van 2016 kent iedereen een van de meest mysterieuze kunstenaars uit  
de 17de eeuw, Hercules Segers. Dankzij onderzoek dat mede mogelijk is gemaakt door het  
van Marle Fonds, konden er voorafgaand aan de tentoonstelling zes schilderijen worden 
toegevoegd aan het oeuvre van de schilder. Volgens Taco Dibbits, onze nieuwe hoofddirecteur, 
is een zo grote uitbreiding van een bekend oeuvre een zeldzaamheid. 

We namen eind vorig jaar helaas afscheid van onze penningmeester Ton Nelissen, die de 
statutaire zittingsgrens had bereikt. Wij zijn hem zeer erkentelijk voor de voortreffelijke wijze 
waarop hij zijn taak heeft vervuld. Aleid Kruize-Schuitemaker hebben wij bereid gevonden om 
tot eind 2017 zijn taken over te nemen, totdat ook het einde van haar zittingstermijn is bereikt. 
Sinds november 2016 heeft Lodewijk de Vink zitting in het bestuur van het Rijksmuseum Fonds. 
In maart 2017 zijn Pien van Karnebeek-Thijssen en Marc Staal toegetreden tot het bestuur.   
We zijn uiteraard zeer blij met deze uitbreiding. 

Tot slot: het Rijksmuseum zou nooit kunnen bestaan zonder zijn begunstigers, schenkers  
en legatoren. Wij zijn allen dan ook zeer dankbaar. 

Bernard Wientjes
Voorzitter Stichting Het Rijksmuseum Fonds 
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Bernard Wientjes Aleid Kruize-Schuitemaker Joost Scholten

Peter Elverding Neelie Kroes Henry Holterman

Lodewijk de Vink Marc Staal Pien van Karnebeek-Thijssen

Foto’s:
Myra May, VNO-NCW (Bernard Wientjes)
Ivo van der Bent (Peter Elverding) 
Erik Brinkhorst (Henry Holterman)
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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.

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
Mevrouw Aleid Kruize-Schuitemaker 
Penningmeester – sinds 2017 
Lid – sinds 2010
De heer Joost Scholten 
Lid – sinds 2009
De heer Peter Elverding  
Lid – sinds 2013
Mevrouw Neelie Kroes  
Lid – sinds 2015
De heer Henry Holterman  
Lid – sinds 2016 (aangetreden 1 maart)
De heer Lodewijk de Vink  
Lid – sinds 2016 (aangetreden 22 november)
De heer Marc Staal  
Lid – sinds 2017 (aangetreden 2 maart)
Mevrouw Pien van Karnebeek-Thijssen  
Lid – sinds 2017 (aangetreden 2 maart)

FUNCTIES EN NEVENFUNCTIES VAN DE BESTUURSLEDEN

Bernard Wientjes (1943)
Hoogleraar ‘Ondernemerschap en Leiderschap’ Universiteit Utrecht
Nevenfuncties 
Voorzitter Raad van Commissarissen KPMG; lid Raad van Advies Dordrechts Museum;  
lid Comité van Ambassadeurs Noord Nederlands Orkest; lid Comité van Aanbeveling  
Panorama Mesdag; voorzitter Taskforce Bouwagenda

Aleid Kruize-Schuitemaker (1958) 
Directie Teslin Capital Management BV
Nevenfuncties 
Lid bestuur Dutch Fund and Asset Management Association (DUFAS); lid bestuur  
K.F. Hein Stichting; lid Raad van Toezicht Opera Nijetrijne; commissaris Van Eerd

Joost Scholten (1960)
Voormalig Vice Chairman Merrill Lynch International, Investment Banking, Londen
Nevenfuncties
Lid Raad van Commissarissen NRGValue; lid bestuur stichting NL2025; 
lid bestuur Huib Boumeester Foundation; lid bestuur Scholten Foundation

Peter Elverding (1948)
(President-)commissaris bij o.a. BAM, SHV, Friesland Campina;  
lid bestuur Stichting Instituut GAK; voorzitter Curatorium VNO-NCW



8

Directeur Taco Dibbits reikt samen met YouTuber Mertabi het 
eerste exemplaar van het magazine Marten & Oopjen uit aan 
leerlingen van de Rosa Boekdrukker-school in Amsterdam op  
20 juni 2016. Begin 2016 werden de bijzondere Rembrandt-
portretten van Marten Soolmans en Oopjen Coppit gezamenlijk 
aangekocht door Nederland en Frankrijk. Om dit te vieren kregen 
Marten en Oopjen hun eigen magazine. Het Rijksmuseum geeft 
het tijdschrift cadeau aan alle kinderen uit groep 6 en 7 van  
het basisonderwijs. 
 In het magazine leren kinderen van alles over de bijzondere 
huwelijksportretten van de jonge Marten Soolmans en Oopjen 
Coppit, geschilderd door Rembrandt in 1634. Ook zijn YouTube-
sterren Teske en Mert in Rembrandtstijl te zien als de Marten 
en Oopjen van nu. En Teun en Feyza, beiden 9 jaar en leerling 
van de openbare basisschool Rosa Boekdrukker in Amsterdam, 
mochten voor het magazine minister Jet Bussemaker inter-
viewen over deze uitzonderlijke aankoop van Nederland.
 Het magazine, geschreven door kinderboekenschrijver Jan 
Paul Schutten, is mogelijk gemaakt door het Henry M. Holterman 
Fonds. Het magazine is in samenwerking met ThiemeMeulenhoff 
verstuurd naar alle basisscholen. Daarna is het magazine digitaal 
beschikbaar gemaakt voor het onderwijs. 

Foto: Olivier Middendorp
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Neelie Kroes (1941)
Special Advisor Bank of America Merrill Lynch; Board Member Salesforce;  
Public Policy Advisory Board Uber; lid Comité van Aanbeveling Amref Flying Doctors

Henry Holterman (1955)
Lid Raad van Bestuur Reggeborgh Groep
Nevenfuncties 
Voorzitter 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

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

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

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.  

FIscale aspecten van schenken en nalaten 
aan het Rijksmuseum Fonds 

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

SCHENKEN
 
Voor particulieren kan een schenking ten gunste van het Rijksmuseum Fonds vanuit fiscale 
optiek dubbel aantrekkelijk zijn. Niet alleen wordt geen schenkbelasting geheven over de 
vermogensoverdracht, een schenking aan het Rijksmuseum Fonds is ook aftrekbaar voor 
de inkomstenbelasting.

De hoogte van de aftrek is inkomensafhankelijk en toegestaan voor zover het totaal 
van giften zowel € 60 als 1 procent van het verzamelinkomen vóór toepassing van de 
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. Deze periodieke schenking krijgt dan de vorm van een lijfrente, die in zijn geheel 
aftrekbaar is van de inkomstenbelasting. 

Ook een kunstvoorwerp, zoals een schilderij, 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 schilderij worden afgetrokken voor de inkomstenbelasting.
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Onderzoeker Lieke van Deinsen bestudeert  
het Panpoëticon Batavûm

Met steun van het Johan Huizinga Fonds worden jonge 
wetenschappers in staat gesteld om historisch onderzoek 
te verrichten naar de collectie van het Rijksmuseum, en 
hun resultaten te publiceren in de reeks Rijksmuseum 
Studies in History.
 In 2016 is het eerste exemplaar in deze serie gepubli-
ceerd: The Panpoëticon Batavûm, The Portrait of the Author 
as a Celebrity, door Lieke van Deinsen. Het Panpoëticon 
Batavûm is een 18de-eeuws kabinet met meer dan 
driehonderd geschilderde portretjes van vaderlandse 
schrijvers en dichters. Deze opmerkelijke collectie, samen-
gesteld door de gefortuneerde schilder Arnoud van Halen 
(1673–1732), is een teken van de groeiende verbondenheid 
met ons (literaire) verleden in een tijd die vaak geken-
schetst wordt in termen van neergang van de Republiek, 
verlies van culturele identiteit, en verfransing.
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NALATEN
 
Veel objecten in de collectie van het Rijksmuseum zijn te danken aan schenkingen en 
nalatenschappen van particulieren. Mensen die het belangrijk vinden om een kunstwerk 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 aankoop bestem-
ming. 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, erfbelasting 
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 
kunstvoorwerpen. Deze voorwerpen 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.   

EXTRA KWIJTSCHELDING

Als een erfgenaam een kostbaar (kunst)voorwerp overdraagt aan de staat, wordt de erf-
belasting kwijtgescholden 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)voorwerpen 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.
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Geert van Kesteren
Baghdad Calling, 2006–2007
Fotopapier, inkt
Installatie van 25 foto’s, 60 x 80 cm 
Inv.nr. RP-F-2016-23-1

Van de Nederlandse fotograaf Geert van Kesteren is een serie 
foto’s uit de Arabische wereld aan het begin van de 21ste eeuw 
verworven. Nadat Van Kesteren als internationaal fotojournalist 
naam maakte tijdens de tweede Golfoorlog in Irak, bleef hij 
werkzaam in het Midden-Oosten en volgde de verdere ontwik-
kelingen op de voet. Zijn beroemde fotoserie Why Mister Why? 
voor het gelijknamige fotoboek uit 2004 kreeg met een nieuwe 
reeks foto’s uit Syrië, Turkije, Jordanië en Irak een waardige 
opvolger. Nadat hij Irak gedwongen moest verlaten, begon  
Van Kesteren cellphone-foto’s van vrienden uit Bagdad te 
verzamelen. Van Kesterens volgende fotoboek, Baghdad Calling 
(2008), werd een combinatie van deze cellphone-foto’s die hij 
uit Irak kreeg toegestuurd, en zijn eigen werk. 
 Baghdad Calling is als grote installatie in The Barbican in 
London tentoongesteld geweest. Van deze installatie zijn 25 
groot opgeblazen cellphone-fotowerken aangekocht. Het 
Rijksmuseum maakte een ruime keuze, waarbij het gaat om 
oorlogsfotografie maar ook om foto’s van het dagelijks leven  
in het door oorlog en verwoesting geteisterde gebied. Daar-
naast is een keuze uit Van Kesterens eigen werk gemaakt, 
aangevuld met een serie uit Why Mister Why?

Aankoop mogelijk gemaakt door het  
Stefanie Georgina Alexa Nühn Fonds



13

GEEFWET
 
Sinds 1 januari 2012 is de Geefwet van kracht. Musea met een ANBI-status die zijn aangemerkt 
als Culturele Instelling kunnen gebruikmaken van de mogelijkheden die de Geefwet biedt. 
De Belastingdienst heeft uit eigen beweging alle ANBI’s die voor minstens 90% actief zijn op 
cultureel gebied als Culturele Instelling aangemerkt. Kort samengevat geeft de Culturele 
Instelling-status drie voordelen:

1.  Particuliere donateurs kunnen 25% extra giftenaftrek krijgen over maximaal 
€ 5.000 aan giften, dus maximaal € 1.250 extra aftrek (geldt t/m 2017).

2.  Bedrijven die giften doen kunnen 50% extra giftenaftrek krijgen over maximaal 
€ 5.000 aan giften, dus maximaal € 2.500 extra aftrek (geldt t/m 2017).

3.  Voordelen in de vennootschapsbelasting voor de Culturele Instelling zelf, zoals de 
mogelijkheid tot een integrale belastingplicht en het kunnen toepassen van de 
bestedingsreserve waardoor onbelast winst kan worden gereserveerd voor 
toekomstige uitgaven, indien belastingplicht voor de vennootschapsbelasting geldt. 
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In 2016 werd voor de derde keer de Prachtnacht georganiseerd: een 
avond waarop het Rijksmuseum geopend is voor kinderen en hun families 
die wegens ziekte of handicap niet tijdens reguliere openingstijden het 
museum kunnen bezoeken. Door het hele museum waren er activiteiten, 
zoals workshops waarbij de kinderen zelf kunst maakten, gidsen die over 
de objecten vertelden, en verkleedpartijen in 17de-eeuwse kostuums 
waarmee de kinderen op de catwalk vereeuwigd werden. Er was muziek  
in het Atrium en er werd snoep en limonade geserveerd. Gezinnen konden 
onder begeleiding van vrijwilligers het museum bezoeken of op eigen 
houtje de zalen ontdekken. Zo’n honderdvijftig gezinnen bezochten deze 
editie van de Prachtnacht en werden door de vrijwilligers op een onver-
getelijke avond getrakteerd. Zo stelt het Rijksmuseum zich open voor 
iedereen.

De Prachtnacht wordt mogelijk gemaakt door  
het Prachtnacht Fonds en alle vrijwilligers
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Foto: Erwin Olaf
Model: Ymre Stiekema
Bruidsjapon, 1759

Voor het eerst toonde het Rijksmuseum in 2016 een ruime keuze uit zijn 
gevarieerde modecollectie tijdens de tentoonstelling Catwalk. Mode in het 
Rijksmuseum, vormgegeven door fotograaf Erwin Olaf. De modecollectie  
van het Rijksmuseum bevat ongeveer tienduizend voorwerpen: mannen-, 
vrouwen- en kinderkleren, en accessoires vanaf 1700 tot 1960, voor het 
overgrote deel tot stand gekomen door schenkingen en legaten, aangevuld 
met aankopen. In zes zalen van de Philipsvleugel werd mode uit die  
gehele periode getoond, variërend van de kleren van de Friese Oranjes uit 
de Gouden Eeuw, tot japonnen van kleurrijke Franse zijde en flonkerende 
fluwelen mannen pakken uit de 18de eeuw. Ook de klassieke Empire en de 
queues uit het fin de siècle, tot aan 20ste-eeuwse haute couture van Dior  
en Yves Saint Laurent waren te zien. 
 Tegelijkertijd met de tentoonstelling verscheen een uitbundig geïllus treerd 
collectieboek, getiteld Mode & Kostuum, geschreven door de conser vator 
Kostuum, Bianca du Mortier, met medewerking van onze textiel restaura toren, 
collega-conservatoren en een gespecialiseerde kleuren-analist. De fotografie 
is verzorgd door Carola van Wijk in samenwerking met Frans Pegt. 

Catwalk en het collectieboek zijn mogelijk gemaakt dankzij  
Fonds Haute Couture, het Jessy & Betty Blumenthal Fonds en ING
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Kobayakawa Kiyoshi 
Danseres, 1932
Kleurenhoutsnede op papier
28 x 43 cm 
Collectie Elise Wessels – Nihon no hanga
Inv.nr. BC-0002099

Verzamelaar Elise Wessels schonk in 2016 de kern van haar 
collectie Japanse prenten aan het Rijksmuseum. Een selectie 
hiervan was van juni t/m september 2016 te zien op de 
tentoonstelling Japan Modern in het Rijksmuseum. 
 De collectie Elise Wessels behoort tot een van de beste 
collecties op het gebied van Japanse prenten uit de eerste  
helft van de 20ste eeuw buiten Japan. De collectie beslaat 
momen teel circa tweeduizend prenten van zeer hoge kwaliteit, 
die over een periode van 25 jaar bijeen zijn gebracht.
 Taco Dibbits, directeur van het Rijksmuseum, zei over de 
aanwinst: ‘Mede door particuliere schenkingen heeft het Rijks-
museum een van de belangrijkste collecties oude Japanse 
prentkunst van Europa. Het is geweldig dat Elise Wessels heeft 
besloten haar collectie moderne Japanse prenten te schenken 
aan het Rijksmuseum. Hierdoor ontstaat voor de bezoekers een 
beeld van het oude en het moderne Japan.’
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Hercules Segers 
Landschap met plateau en een rivier in de verte, ca. 1615–1630
Ets, 144 x 106 cm 
Inv.nr. RP-P-H-OB-800

Het Rijksmuseum presenteerde vanaf 7 oktober 2016 tot en 
met 8 januari 2017 voor het eerst een compleet overzicht van 
een van de meest mysterieuze en experimentele kunstenaars 
uit de Gouden Eeuw: Hercules Segers. Van de 17de-eeuwse 
kunstenaar Hercules Segers waren tot dan slechts twaalf 
schilderijen bekend. Dankzij uitgebreid onderzoek, mogelijk 
gemaakt door het van Marle Fonds en uitgevoerd door een  
team van specialisten van het Rijksmuseum, kwamen daar 
zes schilderijen definitief bij. Vier van deze werken waren tot  
nu toe vrijwel onbekend. 
 Segers’ wonderbaarlijke berglandschappen en eindeloze 
vergezichten getuigen van een grenzeloze verbeeldingskracht. 
Als prentmaker was Segers een ware pionier. Voor zijn kleurige 
etsen ontwikkelde hij geheel eigen technieken. Hercules Segers 
heeft door de eeuwen heen vele kunstenaars en dichters gefas-
cineerd en geïnspireerd. Rembrandt bezat maar liefst acht 
schilderijen van zijn hand. Aansluitend reisde de tentoonstelling 
naar The Metropolitan Museum of Art in New York.

De tentoonstelling is mede mogelijk gemaakt door van Marle 
Fonds, Ammodo, Turing Foundation, Douwe Egberts, FedEx, 
FrieslandCampina en Heineken
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Brooks Rich – Dr. Anton C.R. Dreesmann Fellowship

Brooks Rich is als promovendus Kunstgeschiedenis verbonden 
aan de Universiteit van Pennsylvania, waar hij zich specialiseert 
in de vroegmoderne Europese prentkunst. Bij het Rijksmuseum 
deed hij voor zijn proefschrift onderzoek naar de Nederlandse 
graveur Allaert Claesz (ook wel ‘Meester AC’ genoemd) en de 
verspreiding van gedrukt beeldmateriaal in de 16de eeuw.  
Het Rijksmuseum bezit ruim zestig werken van Meester AC, 
aanzienlijk meer dan menig andere verzameling. Vaak gaat het 
om ornamentprenten, bijvoorbeeld ontwerpen voor dolken of 
zwaarden, maar ook om prenten met religieuze voorstellingen. 
Omdat het oeuvre zoveel verschillende prent genres omvat, 
kwam de vraag op of al het werk dat is toege schreven aan 
Meester AC wel door één en dezelfde graveur is gemaakt. Deze 
vraag vormt een grote uitdaging binnen zijn project.

Mogelijk gemaakt door het Dr. Anton C.R. Dreesmann Fonds 
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Meile Dirk Haga (1922–2014) werkte jarenlang in het Rijks-
prentenkabinet als vrijwilliger. Hij had een groot hart voor  
de kunsten en de wetenschap. Het HAGA Huis, waar Meile 
Dirk Haga tot aan zijn dood woonde, is een ‘tijdscapsule’: een 
volledig traditioneel gemeubeld (17de–19de eeuw) voornaam 
huis uit de 20ste eeuw. Het is een beschermd rijksmonument 
met kenmerken van de Amsterdamse School en een jugendstil-
reliëf op de zijgevel. Binnen is sinds de bouw praktisch niets 
veranderd. Authentieke tegelvloeren, de keuken met granieten 
aanrechtblad, oorspronkelijke bedradingen, plafonds, badkamer: 
alles verkeert nog in de originele staat.
 Het HAGA Huis heeft een logeerfunctie voor wetenschappers 
die in het Rijksmuseum deelnemen aan het Research Fellowship 
Programme. Het Andla Fonds stelt het logeeradres ter beschik-
king in het kader van de vervulling van zijn statutaire opdracht 
bij te dragen aan kunst en wetenschap.
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In 2016 was de jaarlijkse beeldententoonstelling in de tuinen 
van het Rijksmuseum gewijd aan de Italiaanse kunste naar 
Giuseppe Penone (Garessio, 1947). Penones werk – zowel zijn 
vroege performances, zijn beelden en tekeningen als zijn talrijke 
geschriften – geeft vanaf het begin van zijn artistieke loopbaan 
(in 1968, als jongste lid van de Arte Povera-beweging), 
uitdrukking aan een innige verbondenheid met de natuur en 
haar onstuitbare krachten. Bomen vormen het belangrijkste en 
steeds terugkerende motief in zijn oeuvre en spelen ook een 
hoofdrol in de Rijksmuseum-tentoonstelling. Voor het eerst was 
hier, naast een aantal vroegere iconische werken, ook nieuw 
werk van de kunstenaar te zien, zoals het Vene di pietra tra i 
rami (‘Steenaders tussen de takken’, 2015). 
 Ter gelegenheid van Penones beeldententoonstelling in  
de tuin en het afscheid van Wim Pijbes en de aanstelling van 
Taco Dibbits als hoofddirecteur van het Rijksmuseum, kreeg het 
Rijksmuseum een bijzondere tekening van Penone geschonken 
door een particulier.

De beeldententoonstelling Giuseppe Penone in het | at the 
Rijksmuseum is mede mogelijk gemaakt door de deelnemers 
van de BankGiro Loterij, de Don Quixote Foundation en 
de Rijksclub
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Toegeschreven aan Charles Percier
Commode à vantaux, ca. 1805–1810
Pen en zwarte inkt, aquarel, 149 x 222 mm
Inv.nr. RP-T-2016 -102

Deze presentatie- of ontwerptekening toont een zeer ongewone 
commode à vantaux (commode met deuren). De vorm en de 
verguld bronzen beslagen zijn kenmerkend voor de vroeg-19de-
eeuwse Franse Empire-stijl, maar de versiering van zogenaamde 
Boulle-marqueterie van schildpad (of ebbenhout), koper en tin 
was in die tijd geheel uit de mode geraakt. De middendeur is 
ingelegd met een plaquette met een mozaïek van pietre dure, 
waarschijnlijk gemaakt in Florence in de late 17de of vroege 
18de eeuw. Het meubel is dus een opvallend vroeg voorbeeld 
van de 19de-eeuwse belangstelling voor oude kunstwerken 
en technieken. Het moet speciaal zijn ontworpen voor een 
kunstkenner met een eigen, vooruitstrevende smaak. 
De tekening is afkomstig uit de ateliervoorraad van de 
beroemde Parijse meubelmaker François-Honoré-Georges 
Jacob-Desmalter, met wie de befaamde architect en ontwerper 
Charles Percier meermalen heeft samengewerkt. Of de com-
mode ooit is uitgevoerd, is niet bekend.

Aankoop mogelijk gemaakt door het Decorative Art Fund
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O Nam-un
Druiventakken, Korea, 1823
Kamerscherm, inkt op papier, 154,3 x 402,6 cm
Inv.nr. AK-RAK-2016-4

Afbeeldingen van kronkelende druivenranken werden vanaf 
de 16de eeuw een vast thema in de Koreaanse schilderkunst, 
vooral onder geleerden-schilders. Druiven waren in Korea van 
oorsprong exotische vruchten. Ze werden uit China geïmporteerd 
en waren in de 19de eeuw geliefd onder geleerden om als 
cadeau te dienen, ook vanwege de connotatie van vrucht baar-
heid. Op dit achtdelige kamerscherm heeft O Nam-un de takken 
zich golvend in de kijkrichting (van rechts naar links) over het 
vlak laten bewegen, alsof zij zachtjes wiegen in de wind. Het 
lijnenspel van de ranken, de bladeren en de vruchten was een 
dankbaar onderwerp voor een inktschilder, die hiermee zijn 
virtuositeit met het penseel tot uitdrukking kon laten komen.

Aankoop mogelijk gemaakt door het Autobinck Fonds



23

RijksMUsEUM INTErNATIONAL CIrCLE

De jaarlijkse reis van de International Circle ging in 2016 naar Berlijn. Onder leiding van 
hoofddirecteur Taco Dibbits, hoofd Beeldende Kunst Gregor Weber en conservatoren  
Frits Scholten, Matthias Ubl en Reinier Baarsen werd de culturele, religieuze en koninklijke 
uitwisseling tussen Duitsland en Nederland door de eeuwen heen bekeken, om zo een 
gezamenlijke geschiedenis bloot te leggen. Op het programma stonden onder andere een 
bezoek achter de schermen van de Gemäldegalerie, met onder andere haar majestueuze 
collectie 17de-eeuwse Hollandse en Vlaamse meesters, een privétour door Slot Sanssouci, 
waar Frederick de Grote het liefst zijn dagen sleet, en een bezoek aan Slot Tegel, het woon-
huis van Wilhelm en Alexander von Humboldt. Verder was er een exclusief diner in de 
beelden galerij van de Alte Nationalgalerie, voorafgegaan door een privétour door de 
directeur en conservatoren door de 19de-eeuwse collectie. Ook moderne collecties werden 
aangedaan, zoals de privécollectie van Erika en Rolf Hoffmann, gesitueerd in hun woonhuis 
midden in Berlijn, de Boros-collectie, in een speciaal voor de collectie aangepaste bunker, 
en de Feuerle-collectie, tevens in een bunker, die diezelfde dag voor het eerst opende voor 
het publiek. 

Naast de jaarlijkse reis bezocht men met de International Circle diverse beurzen, waar-
onder Art Basel, Paris Photo en de eerste editie van TEFAF Fall New York, gevolgd door een 
exclusief diner in een besloten club op Manhattan. In 2016 werd mede uit de bijdrage van  
de International Circle-leden een bij zondere aankoop gedaan: Hollands meisje aan het ontbijt 
van Jean-Étienne Liotard, dat vanaf begin 2017 op de Eregalerij wordt getoond. 

Lid worden van de International Circle kan op twee manieren. International Patrons  
(vanaf € 5.000) ontvangen uitnodigingen voor exclusieve internationale events en ontvang sten, 
worden uitgenodigd voor de jaarlijkse reis, hebben onbeperkt toegang tot het Rijksmuseum 
met vijf gasten, en ontvangen elk kwartaal het Engelstalige The Rijksmuseum Bulletin. Leden 
van de Chairman’s Circle (vanaf € 15.000) ontvangen dezelfde privileges en kunnen boven-
dien gebruikmaken van persoonlijke service, zoals advies over het opbouwen van een eigen 
kunstcollectie. 
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Tafel, Rome, ca. 1701–1705
Gekleurd populieren- en notenhout, beslag van verguld brons, 
blad van verde antico marmer, 63 x 130 x 98 cm
Inv.nr. BK-2016-25

De tafel is vervaardigd voor graaf Leopold Joseph von Lamberg 
(1654–1706), van 1700 tot 1706 ambassadeur van het Duitse 
keizerrijk in Rome. Boven op het kruis dat de poten verbindt is 
zijn wapen met een gravenkroon aangebracht, met daaronder 
een militaire trofee. 
 De tafel, die geheel uit fors gebogen onderdelen is opge-
bouwd, is een karakteristiek voorbeeld van de gewaagde stijl  
die in Rome omstreeks 1700 voor gebeeldhouwde meubelen 
gangbaar was. Uitzonderlijk is dat alle goudkleurige onderdelen 
van verguld brons zijn gemaakt: de tafel is versierd met een 
ongekend groot aantal kleine en grote beslagstukken. Normaal 
werden zulke versieringen in Rome in verguld hout uitgevoerd. 
Het pronkmeubel, dat bedoeld is om midden in een ruimte te 
worden opgesteld en dus aan alle kanten versierd is, is een 
vrijwel uniek overblijfsel van de fantastische pracht waarmee 
ambassadeurs in Rome zich omringden. Het verde antico 
marmeren blad is afkomstig uit Noord-Griekenland. Het marmer 
is in de antieke oudheid uitgehakt en hier opnieuw toegepast.

Schenking van de familie Vermaat
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In 2016 ontving het Rijksmuseum Fonds de volgende nieuwe schenkingen, Fondsen op Naam en toezeggingen:

De heer en mevrouw Van der Burg
Ten behoeve van het digitaliseringsproject van  
de tekeningen van Robert Jacob Gordon
€ 50.000 (eenmalig)

Cevat Fonds
Ten behoeve van restauratie, conservering en  
onderzoek van kunst uit de 17de eeuw
€ 100.000 (5 termijnen, vanaf 2016)

Ebus Fonds
Extra bijdrage ten behoeve van de aankoop van twee 
gebrandschilderde glazen ruitjes genaamd Jezus in de Tuin 
van olijven, ca. 1530, en Nebukadnezar eet gras onder de 
koeien, ca. 1560
€ 28.409 (5 termijnen, vanaf 2016)

Henry M. Holterman Fonds
Extra bijdrage ten behoeve van het produceren en 
verspreiden van het magazine Marten & Oopjen aan alle 
basisschoolleerlingen van groep 6 en 7 in Nederland
€ 45.000 (eenmalig)

Van Liemt-Gratama Fonds
Ten behoeve van de maritieme collectie in de  
meest brede zin van het woord
€ 100.000 (eenmalig)

Stichting New Angle
Ten behoeve van de tentoonstelling Goede Hoop. 
Zuid-Afrika en Nederland sinds 1600
€ 10.000 (eenmalig, toezegging in 2016)

De heer E. Veenendaal
Ten behoeve van de afdeling Conservering & Restauratie
€ 10.000 (eenmalig)

Stichting Victor Heiloo 
Ten behoeve van materiaaltechnisch onderzoek 
naar het late werk van Matthijs Maris
€ 95.000 (eenmalig)

Virtutis Opus Fonds
Aanstelling van een conservator en restaurator voor  
het behoud van en wetenschappelijk onderzoek naar  
de collectie marinemodellen, Jeroen van der Vliet  
en Davina Kuh Jacobi
€ 300.000 (5 termijnen, vanaf 2016)

Ambaum Haks Fonds
Ten behoeve van het verwerven en beheren van toegepaste 
kunst en kunstnijverheid uit de 19de en 20ste eeuw

NALATENSCHAPPEN

Mevrouw J.D. Driessen, Mevrouw E.M.T. de Kok-Kuypers,
Mevrouw M.A. Kos-Schaaper, De heer J. Mijnsbergen,
Mevrouw A. Schouten, Mevrouw E. Smit

Stichting Andla Fonds 
Logeerfunctie voor wetenschappers die in het Rijksmuseum 
deelnemen aan het Research Fellowship Programme

Overige en anonieme schenkers

NIEUWE BIJDRAGEN VAN INSTITUTIONELE FONDSEN

BankGiro Loterij
• Jaarlijkse bijdrage ten behoeve van aankopen 
 € 2.533.884
•  Geoormerkte afdracht ten behoeve van de 

Rijksmuseumbus 
 € 963.372

Dr. Hendrik Muller Vaderlandsch Fonds 
•  Bijdrage audiotour tentoonstelling Goede Hoop.  

Zuid-Afrika en Nederland sinds 1600
 € 10.000

Mondriaan Fonds 
•  Aankoop Jean-Étienne Liotard, Hollands meisje  

aan het ontbijt, ca. 1756 
€ 250.000

•  Bijdrage tentoonstelling Goede Hoop. Zuid-Afrika en 
Nederland sinds 1600

 € 70.000 (toezegging) 
•  Projectbijdrage haalbaarheidsstudie Artist Lives Online 

(samenwerking Huygens Instituut en RKD-Nederlands 
Instituut voor Kunstgeschiedenis)  
€ 15.000 (toezegging)

P.W. Janssen’s Friesche Stichting 
• Bijdrage zondagmiddagconcerten € 1.500

Stichting VSBfonds 
•  Aankoop Jean-Étienne Liotard, Hollands meisje  

aan het ontbijt, ca. 1756  
€ 136.200

Stichting Zabawas 
•  Bijdrage audiotour tentoonstelling Frans Post  

€ 25.000 (toezegging)

Vereniging Rembrandt 
•  Aankoop Jean-Étienne Liotard, Hollands meisje  

aan het ontbijt, ca. 1756
 € 1.362.000

NIeuwe schenkIngen, Fondsen op Naam en toezeggIngen

BankGiro Loterij
Jaarlijkse bijdrage ten behoeve van aankopen 
•  Aankoop Jean-Étienne Liotard, Hollands meisje  

aan het ontbijt, ca. 1756

•  Beeldententoonstelling Giuseppe Penone in het |  
at the Rijksmuseum

•  Geoormerkte afdracht ten behoeve van de 
Rijksmuseumbus

aankopen en lopende proJecten van InstItutIonele fondsen
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Met de selectie uit de bibliotheek van publiciste en 
fotohistoricus Mirelle Thijsen konden in één klap 750 fotoboeken 
van hoge kwaliteit worden binnengehaald uit de periode 1990 
tot nu. Daarnaast zijn er nog zo’n 250 niet te missen ‘oeuvres’ 
en andere interessante aanvullingen op het rijtje fotonamen 
uit de klassieke tijd, en tot dusver ontbrekende topboeken.
 Met de boekerijen van Hartkamp en Diepraam zijn in het 
Rijksmuseum precies de periodes tot 1990 én de klassieke 
fotografie vertegenwoordigd. De modernste tijd en het contem-
poraine ontbraken, omdat dat vanaf 1990 niet structureel is 
verzameld. De collectie-Mirelle Thijsen biedt de mogelijkheid 
de contemporaine periode die zo belangrijk is nu ook in huis te 
hebben. Door hun kostbare en bewerkelijke productie, en door-
dat het onder verzamelaars gewilde objecten zijn, zijn de 
speciale uitgaven binnen de kortste keren uitver kocht op de 
fotoboekenmarkten van beurzen als Unseen en Paris Photo. 
Daarmee zijn ze meteen schaars en bijzonder duur geworden.
 Fotografie en fotoboek versterken elkaar in hoge mate. Het 
Rijksmuseum gebruikt fotoboeken als echte eyecatchers en als 
authentieke objecten in de opstelling (20ste eeuw) en in ten-
toonstellingen (Modern Times). Bovendien vormen zij voor de 
fotohistoricus belangrijke referenties. De meeste topfoto’s zijn 
altijd weer in de boeken terug te vinden, waardoor deze voor 
onderzoek onmisbaar zijn. 
 
Aankoop mogelijk gemaakt door het  
Paul Huf Fonds en Fonds 1975
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OVErZICHT PArTICULIErE sCHENkErs MET AANkOPEN EN LOPENDE PrOJECTEN

Hieronder volgt het overzicht van alle Fondsen op Naam en gelabelde schenkingen, in volgorde van  
oprichtings-/schenkingsdatum.

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

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

Paul Huf Fonds
Het realiseren van aankopen voor de Nationale Fotocollectie
•  Aankoop selectie moderne fotografieboeken uit de 

collectie van fotohistoricus Mirelle Thijsen

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

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

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

Ebus Fonds
Het verlenen van steun in de meest brede zin van het woord 
aan de collectie middeleeuwse kunst in het Rijksmuseum
•  Aankoop Dirck Pietersz. Crabeth, Geboorte van Mozes, 

ca. 1550 
•  Aankoop Jan Swart van Groningen, Bruiloft te Kana, 

ca. 1550
•  Aankoop Pieter Coecke van Aelst (I) (naar ontwerp van), 

Jezus in de Tuin van olijven, ca. 1530 
•  Aankoop Lambert van Noort (naar ontwerp van), 

naar een prent van Hans Liefrinck (I), Nebukadnezar 
eet gras onder de koeien, ca. 1560

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

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

Scato Gockinga Fonds
Ondersteunt de collectie scheepsmodellen in het 
Rijksmuseum
•  Aankoop buste Rombout Verhulst, Luitenant-admiraal 

Isaac Sweers (1622–1673), 1673–1674

Angelina Ognibeni – Jan van Hulsen
Ten behoeve van de verwerving van Italiaanse tekeningen 
en prenten 
•  Aankoop Anoniem, Portret van een jonge vrouw, ca. 1530

Frits en Phine Verhaaff Fonds
Aankoop en restauratie van, tentoonstellingen over en 
onderzoek naar middeleeuwse kunst
•  Aankoop Dirck Pietersz. Crabeth, Geboorte van Mozes, 

ca. 1550 
•  Aankoop Jan Swart van Groningen, Bruiloft te Kana, 

ca. 1550

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 Dina Akhmadeeva, Kate Addleman-Frankel 

en Claartje Wesselink

Johan Huizinga Fonds
Ten behoeve van een optimale presentatie van het cultureel-
historisch erfgoed van Nederland in het Rijksmuseum
•  Aankoop Jacob De Gheyn, Wapenhandelinghe, van roers, 

musquetten ende spiessen: achtervolghende de ordre van 
syn excellentie Maurits ... figvirlyck, / vutgebeelt door 
Jacob de Gheijn, 1607

•  Bijdrage tentoonstelling Goede Hoop. Zuid-Afrika en 
Nederland sinds 1600

•  Fellowships Lieke van Deinsen en Alexander Dencher

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

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

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

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

Dutch Culture. Centre for international cooperation
Bijdrage vertaling Landenreeks
•  Lodewijk Wagenaar, Kaneel & olifanten. Sri Lanka en 

Nederland sinds 1600 | Cinnamon and Elephants. Sri 
Lanka and the Netherlands from 1600

•  Jan de Hond & Menno Fitski, De Smalle Brug. Japan en 
Nederland sinds 1600 | The Small Bridge. Japan and the 
Netherlands from 1600 

Fonds 21
•  Hoofdbegunstiger Teekenschool

The Tiffany & Co. Foundation
•  Aanstelling junior conservator juwelen,  

Suzanne van Leeuwen

Turing Foundation
•  Bijdrage tentoonstelling Hercules Segers
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Johannes Mattheus van Kempen 
Jachthoorn, 1849
Zilver
geheel: l. 49,3 cm, mondstuk: d. 4 cm
beker: d. 16,7 cm
Inv.nr. BK-2016-11-1

Deze jachthoorn werd vervaardigd in opdracht van koning Willem II, 
als prijs voor de winnaar van paardenraces die op 21 juni 1849 werden 
verreden op de renbanen van de koninklijke domeinen in Apeldoorn. 
Maker van de hoorn is zilversmid Johannes Mattheus van Kempen, 
grondlegger van de beroemde firma ‘Koninklijke Neder landse 
Fabriek van gouden en zilveren werken J.M. van Kempen & Zonen’  
te Voorschoten. In binnen- en buitenland werd de zilveren hoorn 
gezien als een opmerkelijke prestatie. 
 Het directeurschap van Wim Pijbes (2008–2016) was voor de 
zilververzameling van het Rijksmuseum een zeer vruchtbare periode. 
Belangrijke aanwinsten als de vaas van Vechte uit 1843 en het schut-
tersketen van Zevenbergen uit 1546 waren zonder particuliere 
bijdragen niet mogelijk geweest. Om de scheidend hoofddirecteur  
te bedanken, heeft een particulier nu de aankoop van deze zilveren 
hoorn mogelijk gemaakt. De hoorn is te zien in de vaste opstelling 
van het Rijksmuseum.

Aankoop mogelijk gemaakt door  
de heer H.B. van der Ven, Den Haag 
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Van der Vossen-Delbrück Fonds
Ten behoeve van aankoop, restauratie en onderzoek van 
kunsttheoretische en kunsttechnologische bronnen
•  Aankoop Abraham Bosse, Traité des pratiques 

geometrales et Perspectives, enseignées dans l’Académie 
royale de la Peinture et Sculpture, 1665

•  Aankoop Pietro Accolti, Lo inganno de gl’occhi, prospettiva 
pratica. Trattato in acconcio della pittura, 1625

•  Aankoop convoluut met 3 verschillende titels: Johann 
Daniel Preissler en Georg Martin Preissler, Anleitung zu 
Laub- und Blumen Rissen en Anleitung zu Crteschen 
Schild, beide ca. 1730, Johann Justin Preissler, Allerhand 
neu erfundene Comperts Nicht allein Ingenieurs, 
Architects, und Zeichern, 1743

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

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

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

Willy van der Mandele Fonds
Ten behoeve van restauratie en onderzoek naar schilderijen
•  Aankoop J.P. Hellot, The art of dying wool, silk and  

cotton, 1789
•  Aankoop Anoniem, Neues Handbuch vor Künstler auf alle 

fast nur erdenkliche fälle eingerichtet, 1765
•  Aankoop Zeidler (uitgever), Neu-entdeckte lacquirkunst, 

oder gründliche Anweisung, wie man nicht nur 
unterschiedliche bissher geheim gehaltene kostbare 
Lacquen, 1707–1708

•  Dendrochronologisch onderzoek
•  Verbinding van onderzoekers aan het Rijksmuseum 

middels een honorair twee- of driejarige periode. De 
focus wordt gelegd op de natuurwetenschappelijke 
bestudering van onze collectie vanuit een duurzaam-
heidsperspectief

Knecht-Drenth Fonds
Ten behoeve van het aankopen van Nederlands gelieerde 
schilderijen uit de 20ste eeuw
•  Aankoop Bouke Ylstra, Abstracte compositie, 1956
•  Aankoop Bouke Ylstra, Rein Dool (twee tekeningen), 2002
•  Aankoop Peter Struycken, Field, 1979
•  Aankoop Jacob Bendien, Plastiek (Amorf figuur), ca. 1933
•  Aankoop J.F. (Eppo) Doeve, Roelie (Dame met kat), 

datering onbekend 

Migelien Gerritzen Fonds
Ten behoeve van educatieve activiteiten voor de afdeling 
Conservering & Restauratie in de meest brede zin van het 
woord
•  Fellowships Leila Sauvage en Roberto Padoan

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

Sylvia en Carel Willink Fonds
Ten behoeve van het bestuderen, restaureren, verwerven en 
uitdragen van het werk van Carel Willink
•  Aanstelling projectmedewerker Rijksprentenkabinet, 

Caro Verbeek

Bestuursfonds Hollandse Meesters
Ten behoeve van educatieve programma’s, projecten en 
middelen
•  Theatrale rondleiding Help! De muziek is zoek
•  Verkiezing Geschiedenisleraar van het jaar 2016
•  Leerstoel Universiteit van Amsterdam (UvA)
•  Junior Fellowship Rijksmuseum 2016

Johanna Kast-Michel Fonds
Ondersteunt opleidingsmogelijkheden, onderzoek  
en uitvoering van projecten voor restauratoren

VandenBroek Foundation
Ten behoeve van Canonproject Publiek & Educatie:  
‘Jij & De Gouden Eeuw’

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

restaurator Davina Kuh Jakobi 

Flora Fonds
Ten behoeve van Aziatisch keramiek en de digitalisering  
en ontsluiting van de kostuum- en modeprenten
•  Aanstelling projectmedewerker Aziatisch ceramiek, 

Denise Campbell
•  Aankoop diverse modeprenten

Fonds 1975
Maakt werving mogelijk ten behoeve van de collectie 
documentaire fotografie
•  Aankoop Laura Samsom-Rous en Hans Samsom,  

Tree of Forgetfulness, 2002–2003
•  Aankoop selectie moderne fotografieboeken uit de 

collectie van fotohistoricus Mirelle Thijsen
•  Fotografie-opdracht Peter Hugo ten behoeve van de 

tentoonstelling Goede Hoop. Zuid-Afrika en Nederland 
sinds 1600

Dr. Anton C.R. Dreesmann Fonds
Ten behoeve van fundamenteel materiaaltechnisch onder-
zoek naar schilderijen en het Research Fellowship Programme 
•  Fellowships Brooks Rich en Rachel Wise

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

Marten & Oopjen, Susan Smelt 

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

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
•  Bestandscatalogus Delfts Aardewerk

Fonds De Haseth-Möller
Ten behoeve van de bevordering van de 18de eeuw, 
met name op het gebied van onderzoek en opleiding
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•  Bijdrage haalbaarheidsstudie project Artists’ Lives Online. 
Een digitale editie van kunstenaarslevens, in 
samenwerking met RKD en Huygens Instituut/KNAW

•  Aankoop Jean-Étienne Liotard, Hollands meisje aan  
het ontbijt, ca. 1756

•  Bestandscatalogus 18de-eeuwse interieurschilderkunst

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

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

Corrie Bleekemolen Juwelenfonds
Ten behoeve van de collectie juwelen van het Rijksmuseum
•  Aankoop Anoniem, Bootjescollier; collier van goud en 

goudsteen, 1701 en/of 1722

van Marle Fonds
Ten behoeve van restauratie, conservering en onderzoek 
binnen de discipline van werken op papier
•  Aanstelling wetenschappelijk medewerker onderzoek 

prenten ten behoeve van de tentoonstelling Hercules 
Segers, Ad Stijnman

•  Aanstelling conservator en restaurator papier

Fonds de Zuidroute
Ten behoeve van activiteiten en initiatieven die betrekking 
hebben op de geschiedenis of historische objecten 
verbonden aan de periode van de VOC en/of WIC
•  Restauratie Anoniem, Hollandse koopman met slaven  

in heuvellandschap, 1700–1725

Familie Staal Fonds
Ten behoeve van de ontwikkeling en uitvoering van een 
rondleiding over de architectuur van het Rijksmuseum  
en het ondersteunen van de Aziatische collectie
•  Aanstelling conservator Chinese kunst, Ching-Ling Wang

Don Quixote Foundation
Ten behoeve van de jaarlijkse beeldententoonstelling  
in de Rijksmuseumtuinen
•  Beeldententoonstelling Giuseppe Penone in het |  

at the Rijksmuseum

Bervoets Fonds
Ten behoeve van een conservator Japanse prenten 
•  Aanstelling conservator Japanse prenten, 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
•  Aflevering Klokhuis over de portretten van  

Marten & Oopjen
•  Rijksmuseum & RKD Summer School

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

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

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

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

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

Charlotte en Joop van Caldenborgh
Ten behoeve van de waterfontein Hide and See(k)  
van Jeppe Hein

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

Stichting Beau Lieu et Beaux Arts
Ten behoeve van het Rijksmuseum in de meest brede zin 
van het woord

Willem F.C. Stevens Fonds
Ten behoeve van educatieve activiteiten van de afdeling 
Conservering & Restauratie van het Rijksmuseum
•  Verbinden van onderzoekers aan het Rijksmuseum 

middels een honorair twee- of driejarige periode. 

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 ornamenttekeningen uit de 16de t/m 19de eeuw
•  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
•  Aanstelling wetenschappelijk medewerker 

Rijksprentenkabinet, Caro Verbeek

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 
•  Begeleiding fotografie kostuums en grote textilia 

ten behoeve van de tentoonstelling Catwalk

Het Autobinck Fonds
Ten behoeve van aankoop van Koreaanse kunst
•  Aankoop O Nam-un, Druiventakken, 1823 

De Grimmerschors
Ten behoeve van de Familiegidsen

Familie M. van Poecke
Ten behoeve van het Rijksmuseum in de meest  
brede zin van het woord
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Toegeschreven aan Amédée de Caranza
Ontwerp voor de beschildering van een schotel, ca. 1878–1885
Gouache en goud, 57,7 x 66 cm
Inv.nr. RP-T-2016-32-1

Deze ontwerptekening is vervaardigd voor de faience-manufactuur 
J. Vieillard & Cie. in Bordeaux. Het is een spectaculair voorbeeld van 
de stijl van het japonisme die in de jaren omstreeks 1880 de pro-
ductie van deze fabriek domineerde. De schotel is vermoedelijk op 
ware grootte weergegeven: hij heeft een diameter van bijna 44 cm. 
Op gedurfde wijze wordt het gehele oppervlak gevuld met een 
enkele bloesemtak van de prunusboom op een donkerpaarse 
ondergrond. De krachtige contouren en het geometrische patroon 
van de tak duiden erop dat de decoratie in hoge emailkleuren met 
verdiepte omtreklijnen zou worden uitgevoerd, in navolging van 
oosters email cloisonné. 
 De voornaamste specialist voor dit type decors bij Vieillard was 
Amédée de Caranza. Er is maar weinig bekend over deze kunstenaar 
die, alvorens hij in 1878 voor Vieillard kwam werken, bij enkele 
andere ceramiekmanufacturen actief was geweest. Misschien kan  
de tekening aan hem worden toegeschreven.

Aankoop mogelijk gemaakt door het Otto van Noppen Fonds
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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 Stadsgracht te 
Leeuwarden van Nicolaas Baur

Gerard Krans
Ten behoeve van de publicatie van de Landenreeks
•  Jan de Hond en Menno Fitski, De smalle brug.  

Japan en Nederland sinds 1600
•  Lodewijk Wagenaar, Kaneel & olifanten. Sri Lanka en 

Nederland sinds 1600

Familie W. Cordia
Ten behoeve van het Rijksmuseum in de meest brede zin 
van het woord
•  Bijdrage tentoonstelling Goede Hoop. Zuid-Afrika en 

Nederland sinds 1600

Stefanie Georgina Alexa Nühn Fonds
Ten behoeve van aankoop van (internationale) 
documentaire fotografie
•  Aankoop Geert van Kesteren, Baghdad Calling, 2006–2007
•  Aankoop Geert van Kesteren, Why Mister Why, 2003–2004

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

Selwin Hageraats 

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 van restaurator, Rosina Herrera Garrido

Rijsterborgh Fonds
Ten behoeve van kunst uit de periode van de 17de eeuw  
in de meest brede zin van het woord
•  Tentoonstelling Het straatje van Vermeer ontdekt (afwikkeling)

Otto van Noppen Fonds
Ten behoeve van kunst uit het jaar 1900 in de meest 
brede zin van het woord
•  Aankoop Anoniem, Ontwerp voor de beschildering van 

een bord, ca. 1875–1885
•  Aankoop Anatole-Alexis Fournier, Ontwerp voor de 

beschildering van een ‘vase Annecy’ te Sèvres, 1907
•  Aankoop C.J.A. Hijner (uitgever), Catalogus van de werken 

uitgegeven door Scheltema & Holkema’s boekhandel te 
Amsterdam en verzorgd door K. Groesbeek. 1882, januari, 
1922, 1923

Elles Nansink Fonds
Ten behoeve van het Rijksmuseum in de meest 
brede zin van het woord
•  Aankoop Jean-Étienne Liotard, Hollands meisje  

aan het ontbijt, ca. 1756

Familie Verbeek Fonds
Ten behoeve van 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
•  Tentoonstelling Het straatje van Vermeer ontdekt (afwikkeling)

Marjon Ornstein Fonds
Ten behoeve van het ondersteunen van projecten in  
de meest brede zin van het woord
•  Aankoop Jean-Étienne Liotard, Hollands meisje  

aan het ontbijt, ca. 1756

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

Joost Meijers Fonds
Ten behoeve van de collectie zilver in de meest brede  
zin van het woord

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
•  Aankoop Paulus Potter, De kudde, 1641

E.H. en L.L. Ariëns Kappers Fonds
Ten behoeve van het Rijksprentenkabinet voor aankopen 
van prenten en tekeningen
•  Aankoop Antoine Rivalz, De Schilderkunst en 

Beeldhouwkunst zoeken hun toevlucht bij Apollo, ca. 1725

Rijksstudio Fonds
Ten behoeve van de ontwikkeling en bekendmaking  
van de collectie online, en specifiek de Rijksstudio Award
•  Rijksstudio Award 2016

Henry M. Holterman Fonds
Ten behoeve van educatieve programma’s en projecten  
voor de jeugd
•  Publicatie en distributie van magazine Marten & Oopjen 

voor groep 6 en 7 van het basisonderwijs

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 aankopen  
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 
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staat zijn om het museum te bezoeken tijdens reguliere 
openingstijden
•  Organisatie Prachtnacht 2016

Nan van Andel Fonds
Ten behoeve van het Rijksmuseum in de meest  
brede zin van het woord
•  Aankoop Jean-Étienne Liotard, Hollands meisje  

aan het ontbijt, ca. 1756

Jessy & Betty Blumenthal Fonds
Ten behoeve van het Rijksmuseum in de meest brede zin 
van het woord
•  Begeleiding fotografie kostuums en grote textilia ten 

behoeve van de publicatie Mode & kostuum door  
Bianca du Mortier

LOBA Fonds
Ten behoeve van projecten in de meest brede zin  
van het woord
•  Aankoop Jean-Étienne Liotard, Hollands meisje aan  

het ontbijt, ca. 1756

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

Familie Vermaat
Aankoop Pronktafel met verde antico marmeren blad  
en verguld bronzen beslag, Rome, ca. 1701–1705

De heer H.B. van der Ven 
•  Aankoop Johannes Mattheus van Kempen naar ontwerp 

van Gerardus Willem van Dokkum, Jachthoorn met 
foedraal, 1849

•  Aankoop Jean-Étienne Liotard, Hollands meisje  
aan het ontbijt, ca. 1756

Mevrouw drs. M.C.E. Aarts
Ten behoeve van de bibliotheek van het Rijksmuseum 

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

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 

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

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

Ambaum Haks Fonds 
Ten behoeve van het verwerven en beheren van toegepaste 
kunst en kunstnijverheid uit de 19de en 20ste eeuw 

Rijksmuseum International Circle
Ten behoeve van diverse projecten in het Rijksmuseum  
in de meest brede zin van het woord
•  Aankoop Jean-Étienne Liotard, Hollands meisje 
 aan het ontbijt, ca. 1756
•  Bijdrage tentoonstelling Goede Hoop. Zuid-Afrika en 

Nederland sinds 1600

OVERIGE SCHENKERS

De heer en mevrouw Beuth-Asses 
De heer en mevrouw De Bruijn-Greve
De heer J. Burggraaf
De heer V.P.M. van der Hulst 
Mevrouw A. Kruize-Schuitemaker
De heer M. van Linschoten
De heer mr. Rien H. Meppelink
De heer en mevrouw Nelissen-Hanssen
De heer E. Veenendaal 
De heer W. Vehmeijer 

Overige en anonieme schenkers

CHARITATIEVE BIJDRAGEN VAN BEDRIJVEN

AXA-IM 
•  Ten behoeve van de restauratie van Ferdinand Bol, 

Portretten van drie regentessen van het leprozenhuis  
in Amsterdam, ca. 1668

Dasym
•  Ten behoeve van restaurator Metalen, Arie Pappot 

Holtzbrinck Publishing Group
•  Bijdrage Familiegids 18de eeuw
•  Publicatie van Rijksmuseum in detail 

JLL Partners
•  Fellowship Monique Rakhorst

Rhone Group LCC
•  Aanstelling restaurator ten behoeve van de  

restauratie van een achtdelig Japans kamerscherm, 
Lucienne van Valen

Royal DSM
•  Fellowship Silvia Settimi

SuitSupply
Ten behoeve van projecten van het Rijksmuseum  
in de meest brede zin van het woord 

NALATENSCHAPPEN

Nalatenschap B.J. Peiser
•  Aankoop Jean-Étienne Liotard, Hollands meisje 
 aan het ontbijt, ca. 1756

Nalatenschap M.A. Kos-Schaaper
•  Familiegids 18de eeuw
•  Aankoop Jean-Étienne Liotard, Hollands meisje  

aan het ontbijt, ca. 1756

Nalatenschap J. Mijnsbergen
•  Bijdrage tentoonstelling Goede Hoop. Zuid-Afrika en 

Nederland sinds 1600
•  Zondagmiddagconcerten
•  Aankoop Aat Veldhoen, Groep van ca. 3000 Polaroids, 

1969–2004
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VerantwoordIngsverklarIng

BESTUREN EN TOEZICHT HOUDEN

Het Rijksmuseum Fonds hanteert het bestuursmodel en wordt bestuurd door een onafhankelijk 
en onbezoldigd bestuur. Het bestuur bestaat uit ten minste vijf en ten hoogste acht natuurlijke 
personen. Nieuwe bestuursleden worden benoemd door het bestuur, gehoord hebbende de 
hoofddirecteur van het Rijksmuseum. Bij de vervulling van vacatures in het bestuur wordt 
beoordeeld welke specifieke deskundigheid gewenst is. Bestuursleden worden benoemd voor 
een periode van drie jaar. Ieder bestuurslid 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 Rijksmuseum Fonds heeft geen personeelsleden in dienst. De fondsenwerving wordt 
verzorgd door de afdeling Development van het Rijksmuseum, onder anderen door een aantal 
medewerkers fondsenwerving die geheel werkzaam zijn voor het Rijksmuseum Fonds. De 
financiële administratie wordt verzorgd door de afdeling Financiële Zaken van het Rijksmuseum. 
 Het bestuur bestaat momenteel uit negen leden en is als volgt samengesteld: een voorzitter, 
een penningmeester en zeven 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 beleggingsbeleid, en het toezicht op de uitvoering hiervan. Zij worden 
hierbij bijgestaan door een fiduciair vermogensbeheerder die bewaakt of de verschillende 
vermogensbeheerders handelen volgens het door het bestuur gegeven beleggingsmandaat.  
De fiduciair vermogensbeheerder stelt maandelijks een integrale rapportage op over de 
performance van de beleggingsportefeuilles, waarin een analyse wordt gemaakt van de 
gerealiseerde beleggingsuitkomsten ten opzichte van het beleggingsplan. Naast de beleg-
gingsadviescommissie is een financiële adviescommissie ingesteld. 

Voor elke bestuursvergadering worden door de afdeling Financiële Zaken van het Rijks-
museum financiële rapportages gemaakt over de aanwending van de verschillende fondsen, 
de resultaten van de fondsenwerving en de ontwikkeling van de kosten van beheer en admini-
stratie en van de eigen fondsenwerving. Voor deze laatste kosten hanteert het Rijksmuseum 
Fonds in de meerjarenraming een norm van maximaal 11,25%, hetgeen lager is dan de door het 
CBF gehanteerde norm van 25%. Het kostenpercentage van de eigen fondsen werving over 2016 
bedraagt 6,37%. De financiële rapportages worden voorafgaand aan elke vergadering besproken 
met de penningmeester en vervolgens, voorzien van een advies, voorgelegd aan het bestuur. 

Naast het financieel beheer worden op bestuursvergaderingen het jaarplan en de realisatie 
hiervan besproken, beleidsvraagstukken zoals het fondsenwervingsbeleid, en de bestuurs-
samenstelling. Ook is in 2016 het functioneren van de bestuursleden geëvalueerd. Deze 
evaluatie vindt jaarlijks plaats. 

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

DOELBEREIK EN EFFICIËNTE MIDDELENBESTEDING 
 
Het Rijksmuseum Fonds streeft ernaar zo effectief en doelmatig mogelijk te werken om  
zijn doelstellingen te realiseren. Dit gebeurt door jaarlijks een operationeel jaarplan met 
een bijbehorende begroting op te stellen waarin nader invulling wordt gegeven aan de 
strategische planning en de financiële meerjarenraming.

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 beleggings-
beleid en de aanwezige vermogens wordt jaarlijks een budget vastgesteld waarop het 
Rijksmuseum een beroep kan doen voor projecten- en/of aankopen. Het bestuur streeft hierbij 
naar een jaarlijkse bijdrage uit de diverse Fondsen op Naam aan het Rijksmuseum van circa  
€ 1 miljoen per jaar. De terugloop die hierdoor ontstaat in de vermogenspositie zal worden 
opgevangen door een voortvarend wervingsbeleid, dat minimaal een gelijke inkomende 
geldstroom tot stand moet brengen. De jaarlijkse bijdrage van € 1 miljoen aan het 
Rijksmuseum kan nadruk kelijk worden gezien als een streefbedrag waarvan het bestuur 
(zowel naar boven als naar beneden) kan afwijken.

De criteria op basis van een helder geformuleerde procedure en aanvraagformulieren om 
aanspraak te mogen maken op de middelen van het Rijksmuseum Fonds zijn voor 
medewerkers van het Rijksmuseum toegankelijk via het intranet. Projectaanvragen en 
evaluaties zijn in procedures vastgelegd en worden zodanig toegepast. Alle aanvragen  
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worden ter beoordeling en goedkeuring aan het bestuur voorgelegd. In de notulen van de 
bestuursvergaderingen wordt vastgelegd welke aanvragen gedurende het jaar zijn goed-
gekeurd door het bestuur. 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 
onderhouden van zijn relaties met belanghebbenden. De belanghebbenden van het Rijks-
museum Fonds zijn zijn begunstigers: de (particuliere) schenkers, institutionele fondsen en 
relaties. Een tweede groep belanghebbenden zijn de medewerkers van het Rijksmuseum. 
Het Rijksmuseum Fonds stelt zijn begunstigers regelmatig op de hoogte, onder meer door  
ze rapportages en het jaarverslag toe te sturen. Daarnaast worden begunstigers betrokken  
bij evenementen en vinden er (telefonische) contactmomenten plaats gedurende het jaar.  
De medewerkers van het Rijksmuseum worden op de hoogte gesteld van ondersteuning en 
voortgang van projecten door directie- en bestuursverslagen en door bekendmakingen op 
intranet. 

Algemene informatie over het Rijksmuseum Fonds is op te vragen via de website 
rijksmuseum.nl/steun. Op deze site worden ook ontwikkelingen, aankopen en nieuwsfeiten 
met betrekking tot het fonds opgenomen. Ook foldermateriaal en voorbeelden van 
schenkingsakten zijn 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 EN BELEGGINGSBELEID

Met de externe vermogensbeheerder is besproken dat het bestuur de intentie heeft dat 
jaarlijks een bijdrage aan het Rijksmuseum kan worden gerealiseerd van circa € 1 miljoen. 
De structurele ondersteuning op langere termijn aan het Rijksmuseum door het Rijksmuseum 
Fonds is dan alleen mogelijk indien middels de resultaten uit een voortvarend wervingsbeleid 
ten minste eenzelfde inkomende geldstroom aan schenkingen en legaten kan worden 
gegenereerd. 

Schenkingen en bijdragen waaraan de betreffende schenkers geen specifieke doelstelling 
met betrekking tot de aanwending hebben gegeven, worden toegevoegd aan de reserves 
van het Rijksmuseum Fonds. Het bestuur kan een specifieke bestemming geven aan de 
reserves en heeft in dat kader besloten een tweetal reserves aan te houden. De eerste is 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 verplichtingen kan voldoen. 
Voor het Rijksmuseum Fonds betreft dit vooral de dekking van de jaarlijkse uitvoeringskosten, 
zodat een actief fondsenwervingsbeleid mogelijk blijft dat 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 Fondsenwervende Instellingen (VFI) is deze 
gemaximeerd op 1,5 maal de jaarlijkse kosten van de werkorganisatie: de uitvoeringskosten. 
Uitgaande van een gemiddeld niveau van de jaarlijkse uitvoeringskosten (exclusief de kosten 
van beleggingen) van circa € 540.000, is de omvang van deze reserve bepaald op € 810.000. 
De overige middelen worden samengevoegd in de ‘Bestemmingsreserve voor (aanvulling) 
projecten uit eigen middelen’. Deze tweede reserve wordt aangehouden voor (incidentele/
onvoorziene) bijdragen aan het Rijksmuseum. Dit betreft de bijdragen die niet kunnen worden 
verstrekt uit de reeds aanwezige fondsen, omdat de betreffende aanwending niet valt onder 
de (specifieke) doelstelling van een van de reeds aanwezige fondsen, dan wel omdat de 
beschikbare middelen van de verschillende fondsen ontoereikend zijn. Ultimo 2016 bedraagt 
deze reserve € 1.189.729. 
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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 beleggingen wordt steeds 
afgezet tegen het resultaat van de beleggingsplanindex (de benchmark of referentiemaatstaf). 
Toegevoegde waarde wordt gerealiseerd door het vermogen te spreiden over beleggings-
categorieën en -componenten, en spreiding aan te brengen tussen beleggingsstijlen. Inter-
nationale spreiding heeft eveneens een risicoverlagend effect op de waardefluctuaties 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 kunstaankopen en projecten, afkomstig uit enerzijds de beleggings-
resultaten en anderzijds fondsenwerving. Het beleggingsplan gaat uit van een strategische 
vermogensverdeling van 70% Vastrentende Waarden en 30% Aandelen. De governancestructuur 
rondom het beleggingsproces is zodanig ingericht dat de verantwoordelijkheid voor de beleids- 
en strategische aspecten nadrukkelijk bij het bestuur ligt. De fiduciair vermogens beheerder 
is verantwoordelijk voor het tactisch beleid en het dagelijks beheer van de beleggingen. 
Per 31 december 2016 wordt circa € 16,8 miljoen belegd volgens dit beleggingsplan. 

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 
zijn eigen beleggingsbeleid en portefeuille-inrichting. De betreffende schenkers hebben ervoor 
gekozen om eigen beleggingscriteria te formuleren, uit te voeren door een door henzelf geko-
zen portefeuillemanager. 

Projectsubsidies: het aanwezige vermogen dat is gekenmerkt als projectsubsidies (inclusief 
het saldo op de stortingsrekening) wordt grotendeels uitgezet op kortetermijn-spaardeposito’s 
en spaarrekeningen.
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Antoon Bauduin
Twee staande mannen, ca. 1863–1870 
Fotopapier, 14,5 x 10,8 cm 
Inv.nr. RP-F-2016-76-2

Het Rijksmuseum heeft een bijzondere schenking gekregen  
van circa honderdvijftig foto’s uit de Bauduin-collectie. Antoon 
Bauduin is de eerste Nederlander die in Japan fotografeerde. 
Vanaf 1863 was hij er als arts. Hij portretteerde Japanners, 
fotografeerde huizen en landschappen, en legde zijn eigen leven 
vast en dat van zijn broer, die koopman en consul was in Japan. 
Het zijn niet alleen de oudste bewaard gebleven foto’s die door 
een Nederlander zijn gemaakt, maar ze zijn visueel ook heel 
sterk. Een deel van de foto’s heeft brandschade opgelopen, maar 
dat is vanuit conservatorisch oogpunt geen bezwaar; de visuele 
kwaliteit van de foto’s lijdt er niet onder, ze zijn integendeel 
soms des te intrigerender. De foto’s zijn geschonken door een 
nazaat van de fotograaf. 

Schenking afkomstig uit de Bauduin-collectie van mevrouw  
M.A. van Munster van Heuven-Sprenger van Eyk, Warnsveld
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VerdelIng belegd vermogen
IN EURO’S  
 VASTRENTEND AANDELEN COMPLEMENTAIRE LIQUIDE TOTAAL % VAN TOTAAL 
   BELEGGINGEN MIDDELEN

Fondsen Algemeen    11.448.081   5.309.455   –     60.250   16.817.786  65,0%
Fondsen Specifiek      862.929   2.013.604   108.645   436.269   3.421.447  13,2%
Projectsubsidies     2.581.839   –     4.028   3.036.803   5.622.670  21,7%
      
Totaal vermogen (€)    14.892.849   7.323.059   112.673   3.533.322   25.861.903   
Totaal vermogen (%) 57,6% 28,3% 0,4% 13,7% 100,0% 100,0%

Asset MIx en rendement In 2016 
 VASTRENTEND AANDELEN COMPLEMENTAIRE LIQUIDE TOTAAL RENDEMENT 
   BELEGGINGEN MIDDELEN  2016

 Fondsen Algemeen  68,1% 31,6% 0,0% 0,4% 100,0% 4,1%
 Fondsen Specifiek  25,2% 58,9% 3,2% 12,8% 100,0% 5,7%
 Projectsubsidies  45,9% 0,0% 0,1% 54,0% 100,0% 0,3%
      
 Totaal Vermogen  57,6% 28,3% 0,4% 13,7% 100,0% 3,7%

21,7% 
Projectsubsidies

13,2%
Fondsen Specifiek 

65%
Fondsen Algemeen 
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VErsCHILLENANALYsE rEALIsATIE 2016 TEN OPZICHTE VAN DE BEGrOTING 2016 

Het resultaat over 2016 bedroeg € 27.771 positief, wat € 80.466 positiever is dan het begrote 
negatieve resultaat van € 52.695. Het verschil tussen gerealiseerd en begroot resultaat over 
2016 is als volgt samengesteld:

    2016 2016 VERSCHIL 
    WERKELIJK BEGROOT   

Baten
Baten uit eigen fondsenwerving           4.358.078   3.013.333   1.344.745  
Baten uit acties van derden          5.315.456   4.318.182   997.274  
Baten uit beleggingen              867.183   741.528   125.655   
    
          10.540.717   8.073.043   2.467.674  

Lasten 
Bijdragen aan Stichting Het Rijksmuseum           9.842.619   7.335.515   2.507.104  
Kosten eigen fondsenwerving              277.790   339.000  -61.210  
Kosten acties van derden             95.000   95.000   –   
Kosten van beleggingen               120.253   100.723   19.530  
Kosten van beheer en administratie              177.284   255.500  -78.216  
    
          10.512.946   8.125.738   2.387.208   

    
Resultaat               27.771  -52.695   80.466 

Het boekjaar 2016 is voor het Rijksmuseum Fonds wederom bijzonder succesvol verlopen op 
het gebied van eigen fondsenwerving en op het gebied van het werven van baten uit acties 
van derden. Vele mensen bleken bereid om hun betrokkenheid bij het museum te tonen 
middels een schenking. In 2016 werden er vier nieuwe Fondsen op Naam verwelkomd, waar-
door het totale aantal Fondsen op Naam ultimo 2016 inmiddels 137 bedraagt. Ook werden er 
drie Fondsen op Naam verlengd en ontving het Rijksmuseum Fonds een groot aantal nalaten-
schappen. Het Rijksmuseum waardeert deze blijk van betrokkenheid en het in het museum 
gestelde vertrouwen zeer. Een en ander resulteerde erin dat de baten uit eigen fondsen-
werving € 1,3 miljoen en de baten uit acties van derden € 1,0 miljoen hoger uitkwamen dan 
begroot.

Het resultaat van de beleggingen kwam over 2016 hoger uit dan begroot. 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 rendement van de totale portefeuille bedroeg +3,7% in 2016. De algemene beleggings-
portefeuille, die het grootste deel uitmaakt van de beleggingen, realiseerde een rendement 
van +4,1%, terwijl hiervoor +3,5% was geraamd.

De bijdragen aan Stichting Het Rijksmuseum zijn € 2,5 miljoen hoger dan begroot. De grootste 
bijdrage aan het Rijksmuseum in 2016 betrof die van € 5,2 miljoen voor de aankoop van het 
schilderij Hollands meisje aan het ontbijt van de 18de-eeuwse schilder Jean-Étienne Liotard. 
Deze bijdrage was mogelijk doordat in 2016 meer inkomsten uit eigen fondsenwerving en uit 
aandeel acties derden werden gerealiseerd dan begroot.

De overige kosten (kosten eigen fondsenwerving, kosten acties van derden, kosten van beleg-
gingen en kosten van beheer en administratie) kwamen € 0,1 miljoen lager uit dan begroot. 
Belangrijkste reden hiervoor is dat het Rijksmuseum Fonds in 2016 terughoudend is omgegaan 
met kosten van representatie en overige kosten voor netwerken.
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BEGROTING 2017 EN DE FINANCIËLE MEERJARENRAMING 2018–2020 
 
De uitgangspunten voor de begroting en de financiële meerjarenraming zijn in 2015 door  
het bestuur geëvalueerd en voor de komende jaren opnieuw vastgesteld.

Het Rijksmuseum Fonds hanteert voor de te realiseren eigen (reguliere) fondsenwerving en 
de kosten van eigen fondsenwerving een norm van 11,25%. Dit is lager dan de CBF-norm die 
aangeeft dat de kosten eigen fondsenwerving niet meer mogen zijn dan 25% (gemiddeld over 
een periode van drie jaar) van de opbrengsten eigen fondsenwerving. Voor de te realiseren 
inkomsten uit acties van derden en de kosten acties van derden wordt een norm gehanteerd 
van 2,2%. Deze kostenpercentages zijn gesteld op 75% van de betreffende kostenpercentages 
die door de fondsenwervende instellingen die bij het CBF zijn aangesloten zijn gerealiseerd in 
de periode 2010–2013.

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

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

De aanwezige vermogens worden, voor zover de schenkingsaktes dit toelaten, binnen de 
gegeven doelstelling in zijn geheel aangewend. 

Gestreefd wordt naar een jaarlijkse bijdrage uit de diverse reserves en fondsen (exclusief de 
projectsubsidies) van circa € 1 miljoen. Deze jaarlijkse bijdrage is een streefbedrag waarvan  
het bestuur kan afwijken, zowel naar boven als naar beneden. Voor projectsubsidies is het 
uitgangspunt dat deze in het jaar van ontvangst worden aangewend als bijdrage aan het 
Rijksmuseum. 

In de begroting 2017 en de financiële meerjarenraming 2018–2020 wordt ervan uitgegaan 
dat het verwacht (langjarig gemiddeld) rendement van het beleggingsplan van de algemene 
beleggingsportefeuille 3,5% per jaar bedraagt. De eerste 2% van het rendement van de 
algemene beleggingsportefeuille wordt toegevoegd aan de reserves. De projectsubsidies 
worden zo veel mogelijk uitgezet op spaarrekeningen en kortetermijn-spaardeposito’s.  
Het hiermee behaalde rendement wordt ook toegevoegd aan de reserves. De toevoeging  
van het rendement op de projectsubsidies, samen met de eerste 2% rendement over de 
algemene beleggingsportefeuille aan de reserves, moet waarborgen dat de reserves 
voldoende worden aangezuiverd om de jaarlijkse uitvoeringskosten te kunnen dekken. 

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

De begroting 2017 en de meerjarenraming 2018–2020 gebaseerd op bovenstaande 
uitgangspunten worden hiernaast weergegeven.
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BegrotIng 2017 en de fInancIële meerJarenramIng 2018–2020
IN EURO’S
  2017  2018 2019 2020 
  BEGROOT RAMING RAMING RAMING

Baten 
Baten uit eigen fondsenwerving   3.235.556   3.284.089   3.333.350   3.383.350 
Baten uit acties van derden   4.318.182   4.382.955   4.448.699   4.515.429 
Baten uit beleggingen   689.648   701.463   714.072   727.509   
        
          8.243.386   8.368.507   8.496.121   8.626.288    

Lasten
Besteed aan doelstelling: 
 Bijdragen aan Stichting 
 Het Rijksmuseum         7.157.738   7.249.204   7.342.041   7.436.271    
Kosten eigen fondsenwerving   364.000   369.460   375.002   380.627 
Kosten aandeel acties van derden   95.000   96.425   97.871   99.339 
Kosten van beleggingen   100.000   102.000   104.040   106.121 
Kosten van beheer  
 en administratie   265.000   268.975   273.010   277.105    
       
          7.981.738   8.086.064   8.191.964   8.299.463    

       
Overschot/tekort             261.648   282.443   304.157   326.825    
       
Het overschot/tekort wordt als volgt verwerkt: 
Reserves             -46.010  -48.404  -50.590  -52.548   
Fondsen algemene 
 beleggingsportefeuille            176.174   194.104   212.534   231.472   
Fondsen eigen 
 vermogensbeheerders           131.484   136.743   142.213   147.901   
Projectsubsidies, schenkingen 
 en bijdragen           – – – – 
       
            261.648   282.443   304.157   326.825    

Percentage kosten eigen fondsenwerving      
In % van baten 
 uit eigen fondsenwerving  11,25% 11,25% 11,25% 11,25%
Idem maar gemiddeld over 3 jaar  7,64% 9,62% 11,25% 11,25%

Percentage besteding 
Besteed aan doelstelling als percen-
 tage van besteedbare baten  86,83% 86,62% 86,42% 86,20%
 Besteed aan doelstelling als 
 percentage van de totale lasten  89,68% 89,65% 89,62% 89,60%
       
    
 Overige kostenpercentages       
     
 Kosten aandeel acties van derden 
 als percentage van baten uit 
 acties van derden  2,20% 2,20% 2,20% 2,20%
 Kosten van beleggingen als 
 percentage van baten 
 uit beleggingen  14,50% 14,54% 14,57% 14,59%
 Kosten van beheer en administratie 
 als percentage van totale baten  3,21% 3,21% 3,21% 3,21%
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JaarrekenIng

Balans (na resultaatbestemmIng)
IN EURO’S
     31 DECEMBER 2016 31 DECEMBER 2015

Activa
1. Materiële vaste activa         556.820   –      
2. Financiële vaste activa         18.785.831   18.150.424    
3. Vorderingen            4.871.483   5.663.702    
4. Liquide middelen           7.076.072   5.484.378    
     
Totaal activa        31.290.206   29.298.504    
     
Passiva 
5. Reserves en fondsen
5.1. Reserves                    1.999.729   2.194.194    
5.2. Fondsen               15.604.579   15.382.343    
     
               17.604.308   17.576.537    

6. Kortlopende schulden
6.1. Stichting Het Rijksmuseum                12.882.317   10.925.949    
6.2. Overige te betalen kosten                          803.581   796.018    
     
                 13.685.898   11.721.967    

     
Totaal passiva              31.290.206   29.298.504    
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staat van baten en lasten
IN EURO’S
   2016  2016  2015 
     WERKELIJK  BEGROOT   WERKELIJK 

Baten 
7. Baten uit eigen fondsenwerving           4.358.078   3.013.333   4.851.154   
8. Baten uit acties van derden            5.315.456   4.318.182   4.085.522   
9. Baten uit beleggingen               867.183   741.528   554.885   
      
Som der baten        10.540.717   8.073.043   9.491.561    
     
Lasten
Besteed aan doelstelling
10. Bijdragen aan Stichting 
  Het Rijksmuseum          9.842.619   7.335.515   8.758.923    
      
Totaal besteed aan doelstelling    9.842.619   7.335.515   8.758.923 

Werving baten 
Kosten eigen fondsenwerving                277.790   339.000   257.274    
Kosten aandeel acties van derden    95.000   95.000   95.000 
Kosten van beleggingen                120.253   100.723   124.481    

Beheer en administratie
Kosten van beheer 
 en administratie                 177.284   255.500   186.602    
     
Som der lasten         10.512.946   8.125.738   9.422.280   
 
     
Resultaat          27.771  -52.695   69.281    

resultaatbestemmIng
Toevoeging/onttrekking aan: 
Bestemmingsreserves            -194.465  -16.931  -496.216    
Bestemmingsfondsen: 
 algemeen vermogensbeheer             -276.139   150.626   474.869   
Bestemmingsfondsen: 
 eigen vermogensbeheer             233.182   113.610   197.151    
Bestemmingsfondsen: 
 projectsubsidies          265.193  -300.000  -106.523    
     
          27.771  -52.695   69.281    

Percentage kosten eigen fondsenwerving     
Kosten eigen fondsenwerving 
 in % van baten uit eigen fondsenwerving  6,37% 11,25% 5,30%
Idem maar gemiddeld over 3 jaar  4,42% 6,05% 3,27%

Percentage besteding     
Bestedingspercentage baten: 
 besteed aan doelstelling als percentage van baten  93,38% 90,86% 92,28%
 Bestedingspercentage lasten: 
 besteed aan doelstelling als percentage van 
 de totale lasten   93,62% 90,28% 92,96%
     
Overige kostenpercentages      
Kosten aandeel acties derden als percentage 
 van baten uit acties van derden   1,79% 2,20% 2,33%
 Kosten van beleggingen als percentage 
 van baten uit beleggingen   13,87% 13,58% 22,43%
 Kosten van beheer en administratie als 
 percentage van totale baten  1,68% 3,16% 1,97%
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kasstroomoverzIcht
IN EURO’S
   2016  2016  2015 
      WERKELIJK  BEGROOT   WERKELIJK 
 

Saldo van baten en lasten          27.771  -52.695   69.281    

Aanpassingen voor: 
– mutaties ongerealiseerde koersverschillen 
 en opgelopen rente             -627.225  -712.252  -395.275    
– mutatie vorderingen         792.219   –     592.806    
– mutatie kortlopende schulden           1.963.931   –    -18.302.579    
    
Netto-kasstroom uit operationele activiteiten              2.156.696  -764.947  -18.035.767   

Aankopen effecten   -3.414.359  -2.552.386  -18.778.275   
Verkopen effecten     3.406.177   3.017.333   20.717.282 
Verkrijging onroerend goed uit nalatenschap   -556.820   –     –     
      
Netto-kasstroom uit investeringsactiviteiten       -565.002   464.947   1.939.007    
 
     
Mutatie liquide middelen          1.591.694  -300.000  -16.096.760    

Liquide middelen
Stand 1 januari        5.484.378   4.949.643   21.581.138    
Stand 31 december           7.076.072   4.649.643   5.484.378    
     
Mutatie liquide middelen         1.591.694  -300.000  -16.096.760   
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TOELICHTING OP DE JAArrEkENING

ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE JAARREKENING

Algemeen

De jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van Richtlijn 650 ‘Fondsenwervende 
instellingen’. Deze Richtlijn 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 
zichtbaar te maken. 

Naast de verslaggeving conform voornoemde richtlijn dient het niet-financiële deel van het 
verslag te voldoen aan de vereisten die het CBF-keurmerk 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 vóór het einde van het verslagjaar, worden  
in acht genomen indien zij voorafgaand aan het opmaken van de jaarrekening bekend zijn 
geworden.

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 verslaggevingseis. Daarnaast blijft het bestuur van Stichting Het Rijksmuseum 
Fonds verantwoordelijk voor de verantwoording van de besteding. Om deze reden vindt geen 
consolidatie plaats met het Rijksmuseum. Het jaarverslag van Stichting Het Rijksmuseum is 
opvraagbaar en/of te raadplegen via de website rijksmuseum.nl. Bij de jaarrekening 2016 van 
het Rijksmuseum is op 29 maart 2017 een goedkeurende controleverklaring 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. Na de 
eerste opname worden financiële instrumenten gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs. Het 
Rijksmuseum Fonds kent geen afgeleide financiële instrumenten.

Valuta

De jaarrekening is opgesteld in euro’s, de functionele valuta van de stichting. 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 veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de 
gerapporteerde waarde van activa en verplichtingen, en van baten en lasten. De daadwerke-
lijke uitkomsten kunnen afwijken van deze schattingen. De schattingen en onderliggende 
veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld. Herzieningen van schattingen worden 
opgenomen in de periode waarin de schatting wordt herzien en in toekomstige perioden 
waarvoor de herziening gevolgen heeft. Er zijn geen waarderings grondslagen naar de mening 
van het bestuur die kritisch zijn ten aanzien van schattingen en veronderstellingen voor het 
weergeven van de financiële positie.
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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 
het kostprijsmodel 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 boekjaar. Het verschil tussen beurswaarde en de aanschafwaarde wordt verantwoord in 
de staat van baten en lasten. Gelet op de omstandigheid dat de intentie er is tot het duurzaam 
aanhouden van de effectenportefeuille, is de effectenportefeuille gerubriceerd onder de 
financiële vaste activa.

Vorderingen
De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en 
vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamorti-
seerde 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, wordt hiermee bij de waardering rekening gehouden.

Reserves en fondsen
De reserves en fondsen van de stichting zijn ingedeeld in drie categorieën:

Continuïteitsreserve
De continuïteitsreserve is het gedeelte van het eigen vermogen waarover zonder belem-
mering 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 de stichting. De bestemmingsreserve wordt aangehouden voor (incidentele/onvoorziene) 
bijdragen aan het Rijksmuseum. Dit betreft de bijdragen die niet kunnen worden verstrekt uit 
de reeds aanwezige fondsen, omdat de betreffende aanwending niet valt onder de (specifieke) 
doelstelling van een van de reeds aanwezige fondsen, dan wel dat de beschikbare middelen 
van de verschillende fondsen ontoereikend zijn.

Bestemmingsfondsen
Bestemmingsfondsen zijn een afgezonderd deel van het eigen vermogen waaraan derden 
een beperkte bestedingsmogelijkheid hebben gegeven. Het bedrag en de doelstelling van  
de reserves worden in de toelichting op de balans vermeld. 

Kortlopende schulden
Opgenomen schulden worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en 
vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs.
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Grondslagen voor bepaling van het resultaat

Algemeen
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen het totaal der baten en het totaal der 
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 vóór 
het einde van het boekjaar worden meegenomen indien zij voorafgaand aan het opmaken 
van de jaarrekening bekend zijn geworden, en indien 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 uit eigen fondsenwerving
Onder baten uit eigen fondsenwerving worden verantwoord de in het boekjaar (bruto) 
ontvangen gelden en waarden uit hoofde van schenkingen, legaten en nalatenschappen. 
Deze baten worden verantwoord wanneer een betrouwbare schatting van de omvang  
kan worden gemaakt. Toegezegde schenkingen, legaten en nalatenschappen waarvan de 
indicatie omtrent de omvang en inbaarheid op grond van deze criteria nog niet voldoende 
expliciet kan worden vastgesteld, worden als niet uit de balans blijkende rechten onder 
het hoofd ‘Rechten op Kapitaal’ opgenomen.

Baten uit acties van derden
Conform de CBF-richtlijnen worden schenkingen van fondsenwervende instellingen met 
het CBF-Keur aangemerkt als baten uit acties van derden. Schenkingen van andere instel-
lingen worden aangemerkt als baten eigen fondsenwerving.

Baten uit beleggingen
De baten uit beleggingen betreffen ontvangen dividenden en intrest en het verschil tussen 
de beurswaarde en de aanschafwaarde van de effecten.

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

Kosten uit eigen fondsenwerving
Hieronder vallen alle kosten die direct te maken hebben met de activiteiten behorend  
bij het werven van fondsen. 

Uitvoeringskosten eigen organisatie 
De uitvoeringskosten van de eigen organisatie worden op basis van de aard van de 
onderscheiden kosten toegerekend aan de kosten van fondsenwerving, kosten aandeel 
acties van derden en de kosten van beheer en administratie.
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TOELICHTING OP DE BALANS

1. materIële vaste actIva
IN EURO’S
    2016 2015

 Balanswaarde per 1 januari     –     –   
 Bij: Verkrijging onroerend goed uit nalatenschap    556.820  – 
        
 Balanswaarde per 31 december     556.820  –  

De materiële vaste activa betreffen een aantal percelen weiland die zijn verkregen uit een nalatenschap.  
Op de grond wordt niet afgeschreven.  

2. FInancIële vaste actIva
IN EURO’S
    2016 2015

 Balanswaarde per 1 januari     18.150.424   19.694.156 
 Bij: Aankoop effecten     3.414.359   18.778.275 
 Af: Verkoop en uitloting effecten    -3.406.177  -20.717.282 
 Bij: Koerswinst verkoop effecten     16.746   286.609 
 Bij/Af: Mutatie opgelopen rente    -151  -2.891 
 Bij: Ongerealiseerd koersresultaat boekjaar     610.630   111.557  
      
Balanswaarde per 31 december    18.785.831   18.150.424   

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

Aandelen     7.435.732   7.286.364  
Obligaties     11.350.099   10.864.060  
        
    18.785.831   18.150.424  

3. VorderIngen
IN EURO’S
    31 DECEMBER 2016 31 DECEMBER 2015

 Institutionele Fondsen     300.000   300.000 
 BankGiro Loterij     582.223   615.573 
 Fondsen op Naam en particuliere schenkingen vervallen rechten    662.605   834.206 
 Fondsen op Naam en schenkingen van toekomstige onvoorwaardelijke toezeggingen   3.326.655   3.913.923  
        
    4.871.483   5.663.702  

4. LIquIde mIddelen
IN EURO’S
    31 DECEMBER 2016 31 DECEMBER 2015 

Saldi rekeningen courant            3.533.322   2.073.435  
Spaarrekeningen            3.542.750   3.410.943  
    
           7.076.072   5.484.378  

De liquide middelen zijn alle direct opeisbaar.
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5. reserves en fondsen
 
VERLOOP RESERVES EN BESTEMMINGSFONDSEN (FONDSEN EN FONDSEN OP NAAM) 

 STAND BATEN FONDSEN-  BIJDRAGEN AAN OPBRENGST UITVOERINGS- STAND
 1 JANUARI  WERVING -/-  RIJKSMUSEUM  BELEGGINGEN KOSTEN 31 DECEMBER
 2016   DIRECTE VER-        2016 
     WERVINGSKOSTEN        

IN EURO’S

Continuïteitsreserve  870.000   –     –     -60.000  –     810.000 
Bestemmingsreserve voor (aanvulling) projecten  
 uit eigen middelen  1.324.194   23.102  -1.500   498.804  -654.871   1.189.729  
       
5.1. Reserves      2.194.194   23.102  -1.500   438.804  -654.871   1.999.729   

5.2. Fondsen
IN EURO’S

5.2.1. Fondsen algemene beleggingsportefeuille 
Fonds 1975  32.226   10.000  -33.000   1.105   –     10.331 
Sara Geertruida Aalders-Huender Fonds*  12.037   5.000   –     387   –     17.424 
Maria Adriana Aalders Fonds*  13.766   –     –     221   –     13.987 
Ambaum Haks Fonds  –     5.724   –     39   –     5.763 
Nan van Andel Fonds  48.728   –    -48.728   –     –     –   
Fonds de Appel  37.213   –     –     1.746   –     38.959 
E.H. en L.L. Ariëns-Kappers Fonds  7.586   5.000  -4.000   173   –     8.759 
Het Autobinck Fonds  103.123   –    -70.451   1.336   –     34.008 
The Bennink Foundation  33.765   –     –     3.762   –     37.527 
Bert & Lammie Fonds  –     10.000  -3.206   117   –     6.911 
Bervoets Fonds  5.252   50.000   –     2.093   –     57.345 
Bestuursfonds Hollandse Meesters  51.949   45.000  -102.194   5.245   –     –   
Fonds Beukenhorst  380.282   60.000  -37.500   7.625   –     410.407 
Jessy & Betty Blumenthal Fonds  495.318   –    -167.537   7.985   –     335.766 
Familie W. Cordia  218.366   –     100.000-  3.510   –     121.876 
Dasym  249.415   –    -250.801   1.386   –     –   
Decorative Art Fund  101.497   80.085  -78.228   2.213   –     105.567 
Fonds Delfts Aardewerk  –     10.000  -12.349   2.349   –     –   
Dr. Anton C.R. Dreesmann Fonds – Onderzoek  38.051   –     –     1.246   –     39.297 
Dr. Anton C.R. Dreesmann Fonds – Penn Fellow  –     50.000  -50.522   522   –     –   
Ebus Fonds  42.455   20.682  -64.087   950   –     –   
Flora Fonds – Digitale Catwalk  –     –    -23   23   –     –   
Flora Fonds – Asian Art Ceramics  –     –    -2.012   2.012   –     –   
Gerhards Fonds  105.230   –     –     1.692   –     106.922 
De Grimmerschors  –     –    -1.434   1.434   –     –   
H & H Fonds  –     –    -602   602   –     –   
Bas ten Haaf Fonds  505.774   –     –     8.134   –     513.908 
Fonds De Haseth-Möller  143.661   30.000  -176.452   2.791   –     –   
Fonds Haute Couture  140.155   –    -66.269   2.906   –     76.792 
Familie van Heel Fonds  –     20.000  -20.000   631   –     631 
Manfred & Hanna Heiting Fonds  –     –    -3.700   3.700   –     –   
Ton en Judy van Heuzen-Dijksma Fonds*  5.960   5.000   –     21   –     10.981 
Paul en Hanneke Van Den Hoek Fonds  33.134   –     –     534   –     33.668 
Henry M. Holterman Fonds  72.606   120.000  -192.606   1.375   –     1.375 
Paul Huf Fonds  122.469   –    -15.000   1.731   –     109.200 
Johan Huizinga Fonds  174.648   101.500  -213.750   4.874   –     67.272 
Echtpaar Van Hulsen-Ognibeni  209.787   –    -36.000   3.116   –     176.903 
Freek & Hella de Jonge Fonds  –     –    -341   341   –     –   
Juwelenfonds  30.734   15.000  -5.000   679   –     41.413 
Johanna Kast-Michel Fonds  60.650   4.000   –     1.039   –     65.689 
Kindereducatie Fonds  –     –    -93   93   –     –   
Knecht-Drenth Fonds*  866.813   100.000  -31.601   15.279   –     950.491 
Gerard Krans  –     50.000  -50.000   –     –     –   
Van Liemt-Gratama Fonds  –     100.000   –     –     –     100.000 
LOBA Fonds  99.617   –    -100.253   636   –     –   
Luca Fonds  –     –    -2.031   2.031   –     –   
Willy van der Mandele Fonds*  85.024   –    -27.102   1.414   –     59.336 
van Marle Fonds  24.728   30.000  -11.697   421   –     43.452 
Bert en Joos Mastenbroek Fonds  –     50.000  -50.933   933   –     –   
Joost Meijers Fonds  10.372   10.000   –     330   –     20.702 
Vincent Mentzel Fonds  245.168   –     –     3.941   –     249.109 
H.C.N. Munnig Schmidt Fonds  50.493   –     –     812   –     51.305 
Nalatenschap mevr. J.D. Driessen  –     556.820   –     –     –     556.820 
Nalatenschap E.E. ’t Hoen  20.309   –     –     226   –     20.535 
Nalatenschap mevr. E.M.T. de Kok-Kuijpers  –     30.000   –     121   –     30.121 
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VERVOLG VERLOOP RESERVES EN BESTEMMINGSFONDSEN (FONDSEN EN FONDSEN OP NAAM) 

 STAND  BATEN FONDSEN-  BIJDRAGEN AAN OPBRENGST UITVOERINGS- STAND
 1 JANUARI  WERVING -/-  RIJKSMUSEUM BELEGGINGEN KOSTEN 31 DECEMBER
 2016   DIRECTE VER-        2016
     WERVINGSKOSTEN 

Nalatenschap Kos-Schaaper  –     45.000  -45.373   373   –     –   
Nalatenschap Mijnsbergen  –     374.679  -172.486   394   –     202.587 
Nalatenschap B.J. Peiser  450.477   –    -170.624   7.241   –     287.094 
Nalatenschap mevr. Schouten  –     5.000   –     –     –     5.000 
Nalatenschap Betty Smit  –     194.274   –     791   –     195.065 
Nalatenschap J. Vrieze   874.271   –     –     14.055   –     888.326 
Elles Nansink Fonds  40.643   –    -40.976   332   –     –   
Ernst Nijkerk Fonds  85.772   30.000   –     1.861   –     117.633 
Otto van Noppen Fonds  539.281   –    -12.600   8.657   –     535.338 
Stefanie Georgina Alexa Nühn Fonds  26.373   12.000  -22.642   361   –     16.092 
Familie Van Ogtrop Fonds  –     50.000  -52.404   2.404   –     –   
Fonds Dirk Jan van Orden  14.650   10.000  -2.755   366   –     22.261 
Marjon Ornstein Fonds  21.259   20.000  -41.259   664   –     664 
Familie M. van Poecke  20.821   50.000   –     617   –     71.438 
Hannes Postma Fonds  31.958   10.000   –     674   –     42.632 
Pot Family Foundation  134.801   –    -115.000   2.357   –     22.158 
Prachtnacht Fonds  –     29.570  -29.570   –     –     –   
Don Quixote Foundation  –     –    -10.235   10.235   –     –   
J.W. Edwin vom Rath Fonds  64.630   –     –     1.039   –     65.669 
I.Q. van Regteren Altena Fonds*  3.051.592   –    -60.000   48.948   –     3.040.540 
Rijksstudio Fonds  –     50.000  -51.633   1.633   –     –   
Rijsterborgh Fonds  17.776   8.800  -2.755   397   –     24.218 
J.A.J. en M.A. Risseeuw Fonds*  101.778   10.000   –     1.797   –     113.575 
Scato Gockinga Fonds  565.768   –    -50.000   9.042   –     524.810 
Staal aan Zee – Tata Steel Nederland B.V.  –     –    -3.780   3.780   –     –   
Familie Staal Fonds  –     50.000  -52.666   2.666   –     –   
Willem F.C. Stevens Fonds  11.198   9.000  -10.000   552   –     10.750 
Irma Theodora Fonds*  45.701   30.000  -75.000   1.219   –     1.920 
VandenBroek Foundation  –     –    -1.014   1.014   –     –   
Familie Verbeek Fonds  10.641   10.000   –     332   –     20.973 
Frits en Phine Verhaaff Fonds  15.447   –    -15.447   –     –     –   
Virtutis Opus Fonds  –     300.000  -300.226   226   –     –   
Van der Vossen-Delbrück Fonds  34.042   10.000  -18.500   376   –     25.918 
Pruikenburg Fonds  5.000   –    -5.078   78   –     –   
Louis Vuitton  –     –    -592   592   –     –   
Elise Wessels Fonds  55.198   –     –     887   –     56.085 
Henri en Winnie Wientjes  6.000   –     –     102   –     6.102 
Sylvia en Carel Willink Fonds  26.832   –    -423   445   –     26.854 
Fonds de Zuidroute  7.688   9.600  -10.000   278   –     7.566 
          
Subtotaal 5.2.1. Fondsen algemene 
beleggingsportefeuille   11.137.958   2.891.734  -3.402.540   234.667   –     10.861.819    

5.2.2. Fondsen eigen vermogensbeheerders 
Bank ten Cate & Cie Fonds  53.120   –     –     2.389   –     55.509 
Migelien Gerritzen Fonds  53.120   180.748  -125.822   65.288  -15.456   1.886.178 
Goslings NieuwBeerta Fonds*  1.171.029   –     –     124.349   –     1.295.378 
Suman Fonds*  75.279   –     –     1.686   –     76.965  
        
Subtotaal 5.2.2. Fondsen eigen 
vermogensbeheerders   3.080.848   180.748  -125.822   193.712  -15.456   3.314.030    

5.2.3. International Circle
International Circle  222.833   370.511  -162.689   –     –     430.655 
Bank of America Conservation Project  19.178   –     –     –     –     19.178 
Jan & Trish de Bont  –     6.754-  6.754   –     –     –   
The Tiffany & Co Foundation  376.511   10.902   –     –     –     387.413 
Linda H. and George M. Kaufman  35.185   7.320   –     –     –     42.505 
Schenking Verizon  124.308   6.265   –     –     –     130.573  
       
Subtotaal 5.2.3. International Circle     778.015   388.244  -155.935   –     –     1.010.324   
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VERVOLG VERLOOP RESERVES EN BESTEMMINGSFONDSEN (FONDSEN EN FONDSEN OP NAAM)        

 STAND  BATEN FONDSEN-  BIJDRAGEN AAN OPBRENGST UITVOERINGS- STAND
 1 JANUARI  WERVING -/-  RIJKSMUSEUM BELEGGINGEN KOSTEN 31 DECEMBER
 2016   DIRECTE VER-         2016
     WERVINGSKOSTEN

5.2.4. Projectsubsidies, schenkingen en bijdragen
Fonds 21  –     300.000  -300.000   –     –     –   
M.C.E. Aarts  15.261   5.000   –     –     –     20.261 
F. Abraham  –     10.000   –     –     –     10.000 
BankGiro Loterij voor Kunstaankopen   –     2.533.884   -2.500.000  –     –     33.884 
BankGiro Loterij bijdrage Rijksmuseumbus  –     963.372  -963.372   –     –     –   
K. de Boer  7.500   2.500   –     –     –     10.000 
De heer en mevrouw De Bruijn-Greve  15.000   5.000   –     –     –     20.000 
Cevat Fonds  –     20.000   –     –     –     20.000 
Dutch Culture  –    -22.500   22.500   –     –     –   
P.H. Geertman  20.000   10.000  -10.000   –     –     20.000 
Z.J. van Gessel  –     5.000   –     –     –     5.000 
Stichting Victor Heiloo  –     95.000  -95.000   –     –     –   
Holtzbrinck  –     50.000  -50.000   –     –     –   
V.P.M. van der Hulst  12.000   4.000   –     –     –     16.000 
IMC B.V.  100.000   –    -100.000   –     –     –   
Jaffé-Pierson Stichting  –     20.000   –     –     –     20.000 
G.B.M. Krouwels  2.000   2.000   –     –     –     4.000 
B.J. Mastenbroek/J. van ’t Hul  3.000   3.000   –     –     –     6.000 
Mevrouw Meijers-Nève  2.000   2.000   –     –     –     4.000 
Mondriaan Fonds  –     332.750  -332.750   –     –     –   
PACCAR Foundation  112.446   –     –     –     –     112.446 
Vereniging Rembrandt  –     1.362.000  -1.362.000   –     –     –   
M.A.G. Smeets  1.500   500   –     –     –     2.000 
Suit Supply B.V.  86.363   –     –     –     –     86.363 
Turing Foundation  –     80.000  -80.000   –     –     –   
E. Veenendaal  –     10.000   –     –     –     10.000 
H.B. van der Ven  –     225.000  -225.000   –     –     –   
VSBfonds  –     136.200  -136.200   –     –     –   
Zabawas  –     25.000  -25.000   –     –     –   
Overige Schenkingen  8.452   10.000   –     –     –     18.452  
       
Subtotaal 5.2.4. Projectsubsidies, schenkingen 
en bijdragen     385.522   6.189.706  -6.156.822   –     –     418.406    

5.2. Fondsen   15.382.343   9.650.432  -9.841.119   428.379  -15.456   15.604.579    

       
5 Totaal reserves en fondsen   17.576.537   9.673.534  -9.842.619   867.183  -670.327   17.604.308   

*  Deze Fondsen op Naam hebben een (gedeeltelijke) instandhoudingsverplichting ten aanzien van de ontvangen schenkingen. 

Voor een toelichting op de Continuïteitsreserve, de Bestemmingsreserve voor (aanvulling) projecten uit eigen  
middelen wordt verwezen naar Uitgangspunten Reserves en Beleggingsbeleid op pagina 35 van dit verslag.    
 
Ultimo 2016 is de samenstelling van de reserves en fondsen en de daarbij behorende door schenkers bepaalde 
instandhoudingsverplichting als volgt:  

  IN STAND   BESTEEDBAAR  TOTAAL
   TE HOUDEN   VERMOGEN   VERMOGEN 
   VERMOGEN       

5.1.  Bestemmingsreserves    –      1.999.729    1.999.729   
5.2.  Bestemmingsfondsen: 
        algemeen vermogensbeheer    3.190.139    7.671.680    10.861.819   
5.3.  Bestemmingsfondsen: 
       eigen vermogensbeheer    864.608    2.449.422    3.314.030  
5.4. Bestemmingsfondsen: 
       projectsubsidies    –      1.428.730    1.428.730  
        
   4.054.748    13.549.560    17.604.308   
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De verdeling van het vermogen naar Reserves, Fondsen algemene beleggingsportefeuille, 
Fondsen eigen vermogensbeheerder en Projectsubsidies  
ultimo 2016 is als volgt: 

samenstellIng vermogen ultImo 2016

samenvattIng verloop reserves en BestemmIngsfondsen (Fondsen en Fondsen op Naam)
IN EURO’S
  STAND BATEN FONDSEN-  BIJDRAGEN AAN OPBRENGST UIT- STAND
  1 JANUARI WERVING -/-  RIJKSMUSEUM BELEGGINGEN VOERINGS- 31 DECEMBER
   2016 DIRECTE VER-      KOSTEN  2016
     WERVINGSKOSTEN

5.1.  Bestemmingsreserves   2.194.194   23.102  -1.500   438.804  -654.871   1.999.729 
5.2.  Bestemmingsfondsen: alge- 

meen vermogensbeheer  11.137.958   2.891.734  -3.402.540   234.667   –     10.861.819 
5.3.  Bestemmingsfondsen:  

eigen vermogensbeheer   3.080.848   180.748  -125.822   193.712  -15.456   3.314.030 
5.4.  Bestemmingsfondsen:  

projectsubsidies   1.163.537   6.577.950  -6.312.757   –     –     1.428.730 
       
   17.576.537   9.673.534  -9.842.619   867.183  -670.327   17.604.308   

Resultaatbestemming

De bestemming van het voordelig resultaat over 2016 van € 27.771 is als volgt (in euro’s): 

Toevoeging/onttrekking aan: 
Bestemmingsreserves              -194.465     
Bestemmingsfondsen:  algemeen vermogensbeheer              -276.139    
Bestemmingsfondsen:  eigen vermogensbeheer              233.182     
Bestemmingsfondsen: projectsubsidies            265.193    
     
            27.771

6. kortlopende schulden 

6.1. Stichting Het Rijksmuseum        

IN EURO’S
    2016     2015 
       

Stand per 1 januari      10.925.949  29.203.798  
Mutaties boekjaar:        
       Bijdragen ten gunste van Stichting het Rijksmuseum   9.842.619  8.758.923
       Te betalen facturen en kosten    670.327  580.583
       Betaald voorschot aan Stichting het Rijksmuseum   -8.556.578   -27.617.355  
       
Stand per 31 december           12.882.317  10.925.949   

6.2. Overige te betalen kosten 

IN EURO’S
    31 DECEMBER 2016                          31 DECEMBER 2015  
 Kassierfunctie inzake BankGiro Loterij: 
 nog aan andere musea te betalen bijdrage  742.531   738.843  
Accountants- en advieskosten    18.500   18.150 
Jaarverslag   12.600   15.000 
Nog te betalen kosten   29.950   24.025  
    
  803.581   796.018  

8%
Projectsubsidies, 

schenkingen  
en bijdragen

19%
Fondsen eigen vermogensbeheerder

62%
Fondsen algemene 
beleggingsportefeuille

11% 
Reserves
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Niet uit de balans blijkende rechten en verplichtingen

Voorwaardelijke rechten op kapitaal 
Ultimo 2016 heeft de stichting recht op een aantal toegezegde lijfrente-uitkeringen en 
nalatenschappen waarvan de omvang onvoldoende betrouwbaar kan worden vastgesteld  
of waarvan onzeker is dat deze tot uitkering komen.

Voorwaardelijke verplichtingen aan Stichting Het Rijksmuseum 
Ultimo 2016 heeft de Stichting een aantal toezeggingen voor bijdragen gedaan aan 
Stichting Het Rijksmuseum voor nog te realiseren projecten en activiteiten.

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2016 

BATEN

7. LEGATEN, ERFSTELLINGEN EN SCHENKINGEN
IN EURO’S
   2016     2016  2015 
 WERKELIJK   BEGROOT   WERKELIJK 

7.1. Legaten en erfstellingen (bestemd)
Fonds Aankoop kunstwerken (Erfstelling)   23.102 
Migelien Gerritzen Fonds   180.748 
Nalatenschap mevr. J.D. Driessen   556.820 
Nalatenschap mevr. E.M.T. de Kok-Kuijpers   30.000 
Nalatenschap Kos-Schaaper   45.000 
Nalatenschap Mijnsbergen   374.679 
Nalatenschap mevr. Schouten   5.000 
Nalatenschap Betty Smit   194.274  
    
  1.409.623   

7.2. Schenkingen en Fondsen op Naam 
Fonds 1975   10.000 
Sara Geertruida Aalders-Huender Fonds*   5.000 
Ambaum Haks Fonds   5.724 
E.H. en L.L. Ariëns-Kappers Fonds   5.000 
Bert & Lammie Fonds   10.000 
Bervoets Fonds   50.000 
Bestuursfonds Hollandse Meesters   45.000 
Fonds Beukenhorst   60.000 
Decorative Art Fund   80.085 
Fonds Delfts Aardewerk   10.000 
Ebus Fonds   20.682 
P.H. Geertman   10.000 
Z.J. van Gessel   5.000 
Fonds De Haseth-Möller   30.000 
Familie van Heel Fonds   20.000 
Ton en Judy van Heuzen-Dijksma Fonds   5.000 
Henry M. Holterman Fonds   120.000 
Johan Huizinga Fonds   101.500 
Juwelenfonds   15.000 
Johanna Kast-Michel Fonds   4.000 
Knecht-Drenth Fonds*   100.000 
Gerard Krans   50.000 
G.B.M. Krouwels   2.000 
Van Liemt-Gratama Fonds   100.000 
van Marle Fonds   30.000 
Bert en Joos Mastenbroek Fonds   50.000 
Joost Meijers Fonds   10.000 
Ernst Nijkerk Fonds   30.000 
Stefanie Georgina Alexa Nühn Fonds   12.000 
Familie Van Ogtrop Fonds   50.000 
Fonds Dirk Jan van Orden   10.000  
Marjon Ornstein Fonds   20.000 
Hannes Postma Fonds   10.000 
Prachtnacht Fonds   29.570 
Rijsterborgh Fonds   8.800 
J.A.J. en M.A. Risseeuw Fonds*   10.000 
Familie Staal Fonds   50.000 
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VERVOLG BATEN

  2016      2016  2015 
 WERKELIJK   BEGROOT   WERKELIJK 

Willem F.C. Stevens Fonds   9.000 
Irma Theodora Fonds   30.000 
Familie Verbeek Fonds   10.000 
Virtutis Opus Fonds   300.000 
Van der Vossen-Delbrück Fonds   10.000 
Fonds de Zuidroute   9.600  
   
  1.552.961    

* Deze Fondsen op Naam hebben een (gedeeltelijke) instandhoudingsverplichting 
ten aanzien van de ontvangen schenkingen.

7.3. International Circle (bestemd)  
International Circle   370.511 
Jan & Trish de Bont (koersverschil)  -6.754 
De Vink Family  –   
Linda H. and George M. Kaufman   7.320 
Tiffany & Co Foundation   10.902  
Schenking Verizon   6.265  
   
  388.244    

7.4. Overige schenkingen
M.C.E. Aarts   5.000 
De heer en mevrouw Abraham-Loewestein    10.000 
K. de Boer   2.500 
De heer en mevrouw De Bruijn-Greve   5.000 
Cevat Fonds   20.000 
Dr. Anton C.R. Dreesmann Fonds – Penn Fellow   50.000 
Dutch Culture (correctie voorgaande jaren)  -22.500 
Stichting Victor Heiloo   95.000 
Holtzbrinck   50.000 
V.P.M. van der Hulst   4.000 
Stichting Kramer-Lems   –   
B.J. Mastenbroek/J. van ’t Hul   3.000 
Mevrouw Meijers-Nève  2.000 
Mondriaan Fonds   332.750 
Familie M. van Poecke   50.000 
Rijksstudio Fonds   50.000 
M.A.G. Smeets   500 
Turing Foundation   80.000 
E. Veenendaal  10.000 
H.B. van der Ven (J.A. Knip/de Gheyn)   –   
H.B. van der Ven   225.000 
Familie Vermaat  –   
Stichting Zabawas   25.000 
Overige schenkingen   10.000  
              
  1.007.250  
  
      
      4.358.078  3.013.333   4.851.154     

De verdeling naar vrij besteedbaar en bestemd is als volgt: 
– vrij besteedbaar     23.102  406.800  –
– bestemd   4.334.976   2.606.533   4.851.154   
      
    4.358.078   3.013.333   4.851.154   
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8. Aandeel In actIes van derden 
IN EURO’S
  2016      2016  2015 
 WERKELIJK   BEGROOT   WERKELIJK 

 BankGiro Loterij   2.533.884   2.500.000   2.669.778 

 Vereniging Rembrandt   1.362.000   –  94.416

 Fonds21   300.000   1.568.182   300.000 

 Jaffé-Pierson Stichting   20.000  –  20.000 

 BankGiro Loterij bijdrage Rijksmuseumbus   963.372   250.000   1.001.328 

 VSBfonds   136.200  –  –   

 Prins Bernhard Cultuurfonds  –    –  –   
      
   5.315.456   4.318.182   4.085.522   

De verdeling naar vrij besteedbaar en bestemd is als volgt: 
– vrij besteedbaar –   –   – 
– bestemd  5.315.456   4.318.182   4.085.522  
    
   5.315.456   4.318.182   4.085.522   

Conform de CBF-richtlijnen worden schenkingen van fondsenwervende instellingen met het 
CBF-Keur aangemerkt als ‘aandeel in acties van derden’. Schenkingen van andere instellingen 
worden aangemerkt als ‘baten eigen fondsenwerving’.     
De Stichting verantwoordt de baten indien deze met voldoende betrouwbaarheid en zekerheid 
kunnen worden vastgesteld.      

9. Opbrengst beleggIngen
IN EURO’S   
  2016 2016   2015
  WERKELIJK BEGROOT  WERKELIJK
 

Ontvangen intrest obligaties, deposito’s en rekening- 
 courantsaldi banken, inclusief bankkosten   38.885   29.276   68.162 
Ontvangen dividenden  
 (inclusief verrekenbare dividendbelasting)   201.418   –     86.836 
Koerswinst/verlies verkoop effecten   16.746   –     286.609 
Mutatie beurswaarde niet-verkochte effecten   610.134   712.252   113.277   
     
   867.183   741.528   554.885   

Gebeurtenissen na balansdatum  
 
Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum die van invloed zijn op de jaarrekening.  
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LASTEN 

10. Bijdragen aan stIchtIng Het Rijksmuseum

In 2016 heeft het Rijksmuseum Fonds voor een bedrag van € 9.842.619 aan bijdrage verstrekt 
aan het Rijksmuseum voor aankopen en projecten. Op pp. 25–33 van het jaarverslag staat 
vermeld welke fondsen (op naam) zijn aangewend voor deze bijdragen en op welke aankopen 
en projecten de bijdragen betrekking hebben.

  

 

Algemene toelichting

De stichting is gehuisvest in het Rijksmuseum te Amsterdam. De administratie van de stichting 
wordt gevoerd door de afdeling Financiële Zaken van het Rijksmuseum te Amsterdam. Het 
Rijksmuseum heeft een aantal medewerkers fondsenwerving in dienst van wie de werk-
zaamheden geheel ten behoeve van Stichting Het Rijksmuseum Fonds zijn. De stichting zelf 
heeft geen personeelsleden in dienst. De bezoldiging van bestuurders over 2016 bedroeg nihil 
(2015 eveneens nihil).

Toerekening van kosten

Het Rijksmuseum Fonds hanteert een consistente methodiek bij de toerekening van de kosten 
aan de diverse kostensoorten. Kosten die direct samenhangen met het verwerven van eigen 
fondsenwerving worden verantwoord als kosten ‘eigen fondsenwerving’. Dit betreft met name 
kosten van advertenties, publiciteit en overige kosten fondsenwerving. 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 kosten ‘eigen fondsenwerving’, ‘acties van derden’ en ‘beheer en administratie’. 

Model toelIchtIng lastenverdelIng

BESTEMMING DOELSTELLING    WERVING BATEN BEHEER EN TOTAAL  BEGROOT    WERKELIJK 
LASTEN            ADMINIS- 2016          2016   2015
          TRATIE
IN EURO’S  

Bijdragen aan Stichting 
 Het Rijksmuseum 9.842.619   – – – – – 9.842.619   7.335.515   8.758.923    
Rijksmuseum medewerkers en
 administratieve ondersteuning –   – 176.500   95.000   – 98.500   370.000   370.000   370.000  
Advertenties, publiciteit en 
 overige kosten fondsenwerving –   – 97.582   – – 52.591   150.173   295.000   119.248    
Kosten jaarverslag  –   – 3.708   – – 3.708   7.416   –   18.448  
 Beheer- en bewaarloon en  
 overige bankkosten  –   – – – 120.253   –   120.253   100.723   124.481  
Accountantskosten en 
 advies inzake CBF-Keur –   – – – – 22.485   22.485   24.500   31.180    
                              
Totaal 9.842.619   –   277.790   95.000   120.253   177.284   10.512.946   8.125.738   9.422.280    
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Aat Veldhoen
Polaroids, 1969–2004
Fotopapier
Inv.nr. RP-F-2016 -147-1 t/m ca. 3000

In de jaren 70 was geen vorm van fotografie sneller dan de 
polaroid. De gebruiker trok de foto na opname meteen uit de 
camera, zonder gezwoeg in de donkere kamer en zonder tussen-
komst van de fotohandel. De foto’s passen in de palm van een 
hand; het zijn kleine hebbedingen. 
 Voor kunstenaars hadden ze een schetsboek-achtige functie: 
probeersels om het eindresultaat voor zich te zien. De Amster-
damse kunstenaar Aat Veldhoen gebruikte de polaroid fotografie 
op deze manier. Hij begon al rond 1969 polaroids te maken, eerst 
in zwart-wit, daarna in kleur. Hij raakte eraan verslingerd en 
beschikte over meerdere polaroidcamera’s, die hij beschilderde 
met goudverf en andere felle kleuren. Bij elkaar maakte Veldhoen 
tot 2004 enkele duizenden polaroids. Hij bewerkte de polaroids 
en maakte er met krassen en kleuren kleine bijzondere kunst-
werkjes van. Veel polaroids zijn werkfoto’s, maar werk en privé 
liepen bij Veldhoen sterk in elkaar over. Veldhoen fotografeerde 
zijn vrouwen en kinderen, maakte foto’s in Amsterdam en overal 
waar hij kwam en waar zijn oog op viel. Een bijzondere categorie 
zijn de melancholische en intro spectieve zelfportretten. Het 
niets verbloemende verslag van zijn persoonlijke en intieme 
leven doet denken aan het werk van de Amerikaanse fotografe 
Nan Goldin. Het element van verrassing en instant-bevrediging 
van de polaroidfotografie paste Veldhoen goed. De polaroid-
fotografie was als een instant proeftuin.

Aankoop mogelijk gemaakt door een gift uit een nalatenschap
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CONTrOLEVErkLArING VAN DE ONAFHANkELijkE ACCOUNTANT

Aan het bestuur van Stichting Het Rijksmuseum Fonds

Ons oordeel
De samengevatte jaarrekening 2016 (hierna ‘de samengevatte jaarrekening’) van Stichting 
Het Rijksmuseum Fonds te Amsterdam is ontleend aan de gecontroleerde jaarrekening 2016 
van Stichting Het Rijksmuseum Fonds.

Naar ons oordeel is de bijgesloten samengevatte jaarrekening in alle van materieel zijnde 
aspecten consistent met de gecontroleerde jaarrekening 2016 van Stichting Het Rijksmuseum 
Fonds op basis van de grondslagen zoals beschreven in de toelichting van de samengevatte 
jaarrekening.

Samengevatte jaarrekening
De samengevatte jaarrekening bevat niet alle toelichtingen die zijn vereist op basis van de 
Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 650 Fondsenwervende instellingen. Het kennisnemen van 
de samengevatte jaarrekening en onze verklaring daarbij kan derhalve niet in de plaats treden 
van het kennisnemen van de gecontroleerde jaarrekening van Stichting Het Rijksmuseum 
Fonds en onze controleverklaring daarbij. De samengevatte jaarrekening en de gecontroleerde 
jaarrekening bevatten geen weergave van gebeurtenissen die hebben plaatsgevonden sinds 
de datum van onze controleverklaring van 6 juni 2017.

De gecontroleerde jaarrekening en onze controleverklaring daarbij
Wij hebben een goedkeurend oordeel verstrekt bij de gecontroleerde jaarrekening 2016  
van Stichting Het Rijksmuseum Fonds in onze controleverklaring van 6 juni 2017. 

Verantwoordelijkheden van het bestuur voor de samengevatte jaarrekening 
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de samengevatte jaarrekening op basis 
van de grondslagen zoals beschreven in de toelichting op de samengevatte jaarrekening. 

Onze verantwoordelijkheden 
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel of de samengevatte jaarrekening in 
alle van materieel belang zijnde aspecten consistent is met de gecontroleerde jaarrekening  
op basis van onze werkzaamheden, uitgevoerd in overeenstemming met Nederlands recht, 
waaronder de Nederlandse Standaard 810 ‘Opdrachten om te rapporteren betreffende 
samengevatte financiële overzichten’.

Amsterdam, 4 augustus 2017 
Deloitte Accountants B.V.
drs. M.G.W. Quaedvlieg RA AA MBA
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Anoniem, naar Lambert van Noort, naar Hans Liefrinck (I),
Nebukadnezar eet gras onder de koeien, ca. 1560 
Gebrandschilderd glas, grisaille techniek met zilvernitraat  
of zogenoemd ‘zilvergeel’, d. 25,3 cm
Inv.nr. BK-2016-99-2

Het Rijksmuseum beheert wereldwijd een van de belangrijkste 
collecties van Nederlands gebrandschilderd glas uit de 15de en 
16de eeuw. Kleine gebrandschilderde ruiten dienden in deze 
periode als versiering voor vensters in woon-, stad- en zieken-
huizen, kapellen en waarschijnlijk kloosters. Van die vroege 
ruiten is er nu geen enkele meer op zijn originele locatie.  
Veel zijn bovendien verloren gegaan.

Van mei t/m september 2017 zullen de ruiten te zien zijn in de 
aanwinstenzaal. In de aanwinstenzaal van het Rijksmuseum 
wordt in wisselende opstelling een recente aanwinst voor de 
collectie getoond. De aangekochte ruiten zijn uiterst zeldzame 
en uitzonderlijke exemplaren van deze kunstvorm.

Aankoop mogelijk gemaakt door het Ebus Fonds  
en het Frits en Phine Verhaaff Fonds 
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MeerJarenoverzIcht 

staat van baten en lasten 
NB: DE CIJFERS 2013 EN EERDER ZIJN OPGENOMEN OP

BASIS VAN DE OUDE GRONDSLAGEN

IN EURO’S
  2016 2015 2014 2013 2012
    WERKELIJK WERKELIJK WERKELIJK WERKELIJK WERKELIJK

Baten 
Baten uit eigen fondsenwerving    4.358.078   4.851.154   9.453.412   5.438.560   4.021.695 
Baten uit acties van derden    5.315.456   4.085.522   14.680.402   9.413.499   4.403.245 
Baten uit beleggingen    867.183   554.885   1.750.271   556.287   1.087.340  
        
   10.540.717   9.491.561   25.884.085   15.408.346   9.512.280  

Lasten       
Besteed aan doelstelling: 
 Bijdragen aan Stichting Het Rijksmuseum 9.842.619   8.758.923   27.853.204   17.423.598   4.163.901 
Voorlichting en voorbereidende activiteiten – – – – –
Totaal besteed aan doelstelling                        9.842.619                8.758.923         27.853.204         17.423.598 4.163.901

Kosten eigen fondsenwerving    277.790   257.274   150.784   157.717   169.228 
Kosten acties derden    95.000   95.000   –    – –
Kosten van beleggingen    120.253   124.481   40.391   14.402   15.148 
Kosten van beheer en administratie   177.284   186.602   215.082   163.459   144.430  
        
   10.512.946   9.422.280   28.259.461   17.759.176   4.492.707  

       
Overschot/tekort    27.771   69.281   -2.375.376 -2.350.830   5.019.573  
      
Het overschot/tekort is als volgt verwerkt:    
– Bestemmingsreserves   -194.465  -496.216  -179.872  -321.826  -183.995  
– Bestemmingsfondsen: 
 algemeen vermogensbeheer   -276.139   474.869  -1.450.830   615.487   1.886.720  
– Bestemmingsfondsen: 
   eigen vermogensbeheer    233.182   197.151   182.861   220.545   1.763.640  
– Bestemmingsfondsen: 
 projectsubsidies    265.193  -106.523  -927.535  -2.865.036   1.553.208  
        
   27.771   69.281  -2.375.376  -2.350.830   5.019.573  

Percentage kosten eigen fondsenwerving    
In % van baten uit eigen fondsenwerving 6,37% 5,30% 1,60% 2,90% 4,21%
Idem maar gemiddeld over 3 jaar   4,42% 3,27% 2,90% 4,24% 5,10%

      
Percentage besteding    
Besteed aan doelstelling als percentage 
 van besteedbare baten   93,38% 92,28% 107,61% 113,08% 43,77%
Bestedingspercentage lasten: 
 besteed aan doelstelling als percentage 
 van de totale lasten   93,62% 92,96% 98,56% 98,11% 92,68%

Overige kostenpercentages     
Kosten aandeel acties derden als percentage 
 van baten uit acties van derden   1,79% 2,33% – – –
Kosten van beleggingen als percentage 
 van baten uit beleggingen   13,87% 22,43% 2,31% 2,59% 1,39%
Kosten van beheer en administratie 
 als percentage van totale baten   1,68% 1,97% 0,83% 1,06% 1,52%    
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Balans 
NB: DE CIJFERS 2013 EN EERDER ZIJN OPGENOMEN OP 

BASIS VAN DE OUDE GRONDSLAGEN

IN EURO’S
  2016 2015 2014 2013 2012
    WERKELIJK WERKELIJK WERKELIJK WERKELIJK WERKELIJK

Activa 
1. Materiële vaste activa    556.820   –     –     –     –  
2. Effecten    18.785.831   18.150.424   19.694.156   16.997.715   13.171.952  
3. Vorderingen    4.871.483   5.663.702   6.256.508   3.020.435   660.978  
4. Liquide middelen    7.076.072   5.484.378   21.581.138   7.501.948   10.838.775  
      
   31.290.206   29.298.504   47.531.802   27.520.098   24.671.705    
    
Passiva
5. Reserves en fondsen    
Bestemmingsreserves    1.999.729   2.194.194   2.690.410   2.833.569   3.155.395  
Bestemmingsfondsen:  
 algemeen vermogensbeheer    10.861.819   11.137.958   10.658.089   11.967.155   11.351.668  
Bestemmingsfondsen:  
 eigen vermogensbeheer    3.314.030   3.080.848   2.883.697   2.700.836   2.480.291  
Bestemmingsfondsen:  
 projectsubsidies    1.428.730   1.163.537   1.275.060   2.982.567   5.847.603  
       
   17.604.308   17.576.537   17.507.256   20.484.127   22.834.957  
      
6. Schulden op korte termijn    
– Nog te besteden inzake  
   onderzoeksfonds    –    –    –    –    -   
– Stichting Het Rijksmuseum    12.882.317   10.925.949   29.203.798   6.202.855   944.074 
– Overige te betalen kosten    803.581   796.018   820.748   833.116   892.674  
       
   13.685.898   11.721.967   30.024.546   7.035.971   1.836.748  

      
   31.290.206   29.298.504   47.531.802   27.520.098   24.671.705  
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Adres en InformatIe 

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

Voor informatie over schenkingen, legaten en 
Fondsen op Naam kunt u contact opnemen met:

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

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

Voor informatie over institutionele fondsen  
kunt u contact opnemen met:

Meike Le Coultre
020 6747 252 
m.le.coultre@rijksmuseum.nl

Informatie is eveneens te vinden op 
rijksmuseum.nl/steun 

Stichting Het Rijksmuseum Fonds
NL22 ABNA 056 00 20 740
Rijksmuseum
Postbus 74888
1070 DN Amsterdam
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Rijksmuseum Landenreeks: 
De smalle brug. Japan en Nederland sinds 1600

Het Rijksmuseum geeft in samenwerking met Uitgeverij Vantilt 
de Rijksmuseum Landenreeks uit. In deze serie publicaties wordt 
de gezamenlijke geschiedenis van Nederland en verschillende 
landen overzee beschreven aan de hand van de Rijksmuseum-
collectie. Hoe kijken wij met de ogen van nu naar deze objecten? 
Wat vertellen ze ons over zaken waarvoor we eerder mogelijk 
blind of doof waren? 

Bijna 250 jaar was Nederland het enige westerse land dat 
rechtstreeks handel mocht drijven met Japan. Kooplieden 
mochten het eilandje Deshima in de baai van Nagasaki echter 
niet verlaten. In de 20ste eeuw liepen de spanningen op en 
raakten de landen met elkaar in oorlog. Voorwerpen in het 
Rijksmuseum getuigen van deze turbulente geschiedenis van 
bewondering en interesse, maar ook van wantrouwen en 
onbegrip. 

Uitgave: Rijksmuseum | Uitgeverij Vantilt en mede mogelijk 
gemaakt door Gerard Krans en DutchCulture
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Eindredactie en samenstelling Eva Kalis, Jorien Huisman, 
Carlijn van Spaendonck en Sarah Holthuis, Development/Rijksmuseum Fonds
Financieel verslag Erwin van Rooij en Erik de Lange
Tekstredactie Jeroen Teitler, Amsterdam
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Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, 
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in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, 
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Informatie over de activiteiten van het Rijksmuseum: 
rijksmuseum.nl
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Kleur gebaseerd op Het melKmeisJe, ca. 1658–1660
Johannes Vermeer
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