VERENIGING REMBRANDT

2017

Portret van Felix Auerbach
Edvard Munch
1906. Olieverf op doek,
83,8 x 76,2 cm
VAN GOGH MUSEUM, AMSTERDAM
Bijdrage: € 939.198, waarvan
€ 20.000 uit het Maljers-de Jongh
Fonds

Kleurrijk, krachtig,
expressief. Ambitieuze
aankoop van het Van Gogh
Museum, met ruime steun
van de Vereniging
Rembrandt verworven

Missie
De doelstelling van de Vereniging Rembrandt is het
behouden van kunstschatten voor Nederland, het verrijken
van en opkomen voor het Nederlands openbaar kunstbezit,
het daartoe vergroten van de publieke belangstelling voor en
de kennis van het roerend cultureel erfgoed, in het bijzonder
in Nederlandse openbare collecties

p door leden en niet-leden te betrekken bij haar doelstelling
p door ambitieuze aankopen door Nederlandse musea te
helpen verwezenlijken
p door bij te dragen aan het op peil houden en vergroten
van collectiegerelateerde kennis binnen musea
p door er mede zorg voor te dragen dat de Nederlandse
openbare collecties toegankelijk blijven en worden
doorgegeven aan volgende generaties
Dit alles dankzij de betrokkenheid en vrijgevigheid van onze
15.000 leden en in goede samenwerking met de musea.

Samenvatting in kengetallen
Baten 2017

Lasten 2017

Baten uit eigen fondsenwerving

Besteed aan doelstelling

€ 11.649.301

€ 4.183.852
Kosten eigen
fondsenwerving

Baten uit acties
van derden

€ 256.128

€ 1.050.000

€ 6.000.685

€ 16.121.547

Kosten t.b.v.
doelstelling

€ 1.109.887
Kosten beheer
& administratie

€ 341.504

Baten uit
beleggingen
en rente

Kosten
beleggingen

€ 3.422.246

€ 109.314
(toevoeging aan vermogen € 10.120.862)
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VOORWOORD

Omdat kunst ons lief is

De Vereniging Rembrandt is dit jaar 135 jaar
oud. Oud is een relatief begrip. Als je nieuwsgierig bent en je eigen tijd blijft volgen, ben
je jong. Dat kan bij uitstek gezegd worden
van de Vereniging Rembrandt, die nog altijd
volledig openstaat voor wat het culturele
leven vraagt.
Vaste waarden in de Collectie Nederland
Wij zijn ongelooflijk trots op de aankopen die in het
afgelopen jaar mede dankzij onze of beter uw steun zijn
gelukt. Er wordt veel gesproken over wat nu de impact
is van aankopen voor collecties die al zo rijk zijn. Dat
was ook het thema van de Rembrandtlezing van het
afgelopen jaar. Soms is het moeilijk die draagwijdte in
cijfers uit te drukken. De impact van wat er in het verre
of nabije verleden verzameld is, hoef je nauwelijks uit te
leggen, die is veelal duidelijk, maar de impact van wat
er verzameld wordt, is moeilijker aan te tonen. Dat is
aan de volgende generaties te bepalen. De bewezen
impact van wat gesteund is in het verleden, maakt dat
wij onverminderd geloven in het belang van aankopen
die wij nu helpen realiseren, mede dankzij de binnen
het bestuur en de raad van adviseurs aanwezige expertise en kennis van de Collectie Nederland als geheel.
De jaarlijkse steun van het Prins Bernhard Cultuurfonds
en de BankGiro Loterij sterkt ons in deze overtuiging.
Zo zullen ook de in 2017 gesteunde aankopen tot de
vaste waarden in de Collectie Nederland gaan behoren.
Of dat nu gaat om het prehistorische zwaard van
Ommerschans, een 90 jaar oude wens tot aankoop van
het Rijksmuseum van Oudheden die in 2017 vervuld
werd, of om de hangende sculptuur uit 1996 door de
Amerikaanse kunstenares Lee Bontecou, een aankoop
waar ook jongere leden, verenigd in de Caius Cirkel,
aan hebben bijgedragen.
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Onderzoeksbeurzen
De Vereniging is afhankelijk van de aanvragen van
musea voor de aanwinsten die zij steunt. Daarom is
kunsthistorische kennis binnen de musea en kennis van
de eigen verzameling, ook in relatie tot de Collectie
Nederland, van groot belang. Om die kennis ook
voor de toekomst zeker te helpen stellen, heeft de
Vereniging – naast een nieuwe beurs voor promovendi
– ook dit jaar weer drie onderzoeksbeurzen aan musea
verstrekt. Dankzij deze beurzen kunnen jonge afgestudeerde kunsthistorici onder begeleiding van een conservator ervaring opdoen in dit belangrijke museale veld.
In 2018 komt daar dankzij een eenmalige schenking
van de BankGiro Loterij steun aan restauraties bij, om
sleeping beauties uit de depots tot leven te wekken
zodat ze toegankelijk worden voor iedereen. Daarnaast
blijft de Vereniging zich inzetten voor de bescherming
van de collecties die we met elkaar hebben opgebouwd
wanneer die toegankelijkheid in het geding dreigt te
komen.
Werk aan de winkel
In 2017 is de Vereniging begonnen met het versterken
van de organisatie om een invulling te kunnen geven
aan de in 2016 geformuleerde en ambitieuze toekomstplannen: vergroten van de naamsbekendheid, behoud
en groei van leden en daarmee ook groei van financiële
middelen, en activeren van samenwerking met andere
culturele instellingen.
Wij zijn er klaar voor. Ook het aantal leden is in 2017
weer toegenomen. Maar zet die toename af tegen de
steeds groeiende hoeveelheid museumbezoekers en
kunstliefhebbers, dan staat vast dat er meer mogelijk
is en dat er daarmee nog veel werk aan de winkel is
voor ons. Belangrijk is duidelijk te maken waar de
Vereniging voor staat, om zo al die museumbezoekers
en kunstliefhebbers bewust te maken dat zij niet alleen
kunnen genieten van al die aanwinsten, maar daar ook
aan kunnen bijdragen.

Jubileumtentoonstelling
2018 wordt een spannend en belangrijk jaar voor de
Vereniging, met de lancering van een nieuwe website,
veel plannen om het belang van onze prachtige collecties onder de aandacht te brengen met als hoogtepunt
een jubileumtentoonstelling waar 80 aankopen door
40 verschillende musea uit de laatste tien jaar verenigd
worden. Het is hartverwarmend hoe enthousiast de
musea hieraan meewerken en bereid zijn hun zaalstukken voor de duur van deze tentoonstelling uit te
lenen. Dit alles met als doel de bezoeker bewust te
maken van het belang van die aanwinsten. Het kenmerk
van een goede aankoop is immers dat hij zó opgaat in
een collectie dat het lijkt alsof hij er altijd is geweest.
Deze tentoonstelling met als titel Als kunst je lief is
laat al die aankopen met al hun verschillende vormen,
van oud tot hedendaags, buiten de context van de
eigen collectie zien, zodat mensen beseffen hoe
bijzonder het is dat zij zijn toegevoegd aan onze
gezamenlijke collecties.

Noppenbeker met inscripties
Nederlanden of Duitsland
Vroege 16de eeuw. Waldglas,
H 18,8 cm
GEMEENTEMUSEUM DEN HAAG
Bijdrage: € 62.500, waarvan € 49.641
uit het Jaap en Joanna van der LeeBoers Fonds
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De blik naar buiten richten
Het ideaal van de Vereniging Rembrandt is dat
iedereen in Nederland met een hart voor kunst zich
medeverantwoordelijk voelt voor de kunst die wij met
elkaar hebben verzameld en nog steeds verzamelen,
en er met ons voor wil zorgdragen dat deze kunst
ook toegankelijk blijft voor de generaties na ons.
Ons openbaar kunstbezit is de weerslag van wie en
wat we zijn. Zij helpt ons niet alleen meer van onze
geschiedenis te begrijpen, maar ook de blik naar buiten
te richten en nieuwe vragen te stellen. Hoe mooi is
het als je daaraan mee kunt bouwen en dat kunt
veiligstellen voor de toekomst!

Arent Fock, voorzitter
Fusien Bijl de Vroe, directeur

‘Ons openbaar
kunstbezit is
de weerslag
van wie en wat
we zijn’

KERNWAARDEN

Kernwaarden in de praktijk
Overkoepelend

Onafhankelijk

In 2017 steunde de Vereniging Rembrandt de aankoop van 29 zilveren voorwerpen uit de collectie van
mevrouw Annelies Krekel, waarvan musea in Den
Haag, Rotterdam, Schoonhoven en Assen profiteerden. Dat de vier musea met elkaar hebben overlegd
over de keuze van de objecten, waarbij niet alleen
naar de eigen verzameling werd gekeken maar ook
naar het belang van de Collectie Nederland, maakt
dit een echte Rembrandtaankoop.

De Vereniging Rembrandt is de enige werkelijk
onafhankelijke organisatie die staat voor het belang
van de Collectie Nederland als geheel. In 2017 liet zij
haar stem horen bij de voorgenomen sluiting van
Stedelijk Museum Zwolle, dat zij meermalen heeft
gesteund bij aankopen. Zij benadrukte dat met haar
steun aangekochte kunstwerken altijd toegankelijk
moeten zijn, en pleitte namens het private mecenaat
voor een zorgvuldige omgang met de verzameling.

Het was een succes voor alle partijen:
de wens van de verzamelaar om
hoogtepunten uit haar collectie bij de
vier verschillende Nederlandse musea
onder te brengen kon worden vervuld
en de musea kregen er een aantal
topstukken bij!
Eveline Holsappel, voormalig conservator
Gemeentemuseum Den Haag

Kast met oudtestamentische
voorstellingen
Hendrik Nicolaas Werkman
1943. Eikenhout, H 184 cm
GRONINGER MUSEUM
Bijdrage: € 75.000, waarvan € 20.000
uit het E.A. en C.M. Alkema-Hilbrands
Fonds

Ja goede vraag: ‘Wat komt er terug
voor het Stedelijk Museum in Zwolle?’
Terecht dat de Vereniging Rembrandt
aan de bel trekt.
Menno Jonker, auteur/onderzoeker, via
Twitter, naar aanleiding van een artikel
in De Stentor

Expertise

Bevlogen

De brede kunsthistorische expertise en ruime
ervaring binnen het bestuur en de raad van adviseurs
van de Vereniging Rembrandt zijn essentieel om een
goed gefundeerd oordeel over een beoogde aankoop
te kunnen vellen. Musea weten dat de Vereniging
een hoge standaard hanteert en hebben daar
begrip voor.

In 2017 kreeg het Rijksmuseum van Oudheden de kans
om na 90 jaar het zwaard van Ommerschans te kopen
op een veiling in Londen. Het bestuur van de Vereniging
Rembrandt vond dat zo’n waardevolle toevoeging, dat
het uit zichzelf het aangevraagde bedrag verhoogde.
Het Rijksmuseum slaagde erin het felbegeerde zwaard
te bemachtigen. Uit de vele enthousiaste reacties op
deze aankoop van leden spreekt een enorme betrokkenheid (zie ook pp. 16-17).

Het beste bewijs voor de deskundigheid
van de Vereniging Rembrandt zijn de
aankopen die ook weer in de afgelopen
tien jaar zijn gesteund en waarvan er
vanaf 29 september 2018 tachtig te
zien zijn in het Kröller-Müller Museum
ter ere van het 135-jarig bestaan van
de Vereniging. Met een grote variëteit
aan werken laat de jubileum
tentoonstelling de hoge kwaliteit zien
waar de Vereniging voor staat.
Lisette Pelsers, directeur Kröller-Müller
Museum, Otterlo

De tekenles
Gerard van Honthorst
ca. 1640. Zwart en enig rood krijt,
pen en zwarte inkt, gehoogd met
witte dekverf, 210 x 251 mm
TEYLERS MUSEUM, HAARLEM
Bijdrage: € 37.500, waarvan € 18.750 uit
het KOG-Vereniging Rembrandt Fonds en
€ 15.000 uit het Liente Dons Fonds
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Hoewel het zwaard van Ommerschans
ver van mijn eigenlijke vakgebied
ligt, was het ook voor mij duidelijk dat
de Vereniging de aankoop van zo’n
iconisch object, zo’n hoogtepunt uit
het verre verleden van ons land,
ruimhartig moest steunen.
Frits Duparc, bestuurslid van de Vereniging
Rembrandt

Contra-compositie VII
Theo van Doesburg
1924. Olieverf op doek, 45,3 x 45 cm
MUSEUM DE LAKENHAL, LEIDEN
Bijdrage: € 1.205.821, waarvan € 723.493 uit
het Nationaal Fonds Kunstbezit, € 100.000
uit het Fonds voor 20ste-eeuwse Nederlandse
schilderkunst en € 200.000 uit het BankGiro
Loterij Aankoopfonds

Gesteund vanuit
het Nationaal Fonds
Kunstbezit
Voor de aankoop van Contracompositie VII door Theo van
Doesburg is geput uit het Nationaal
Fonds Kunstbezit (NFK), een fonds
dat wordt ingezet als een voorgenomen
aankoop van uitzonderlijk belang is
voor de Collectie Nederland.
De raad van toezicht van het NFK
was het eens met het bestuur van de
Vereniging Rembrandt over het
nationale belang van dit werk door
een van de pioniers van De Stijl.
Door de bijdrage van het NFK komt
het percentage steun boven de
50% uit.

Een van de mooiste momenten uit
het afgelopen jaar was voor mij de
presentatie van de Theo van Doesburg
voor De Lakenhal in Leiden.
Daar kwam een grote hoeveelheid
Leidenaren de aankoop in het stadhuis
bewonderen, die heel trots waren op
hun nieuwe Van Doesburg!
Cees de Zeeuw, bestuurslid van de
Vereniging Rembrandt

Topstuk voor
Museum De Lakenhal
van eminent en
evident belang
voor de Collectie
Nederland

DE VIJF AANDACHTSPUNTEN VAN 2016

Wat is er gedaan en bereikt in 2017?

Behoud
en groei van
leden

 oename aantal leden van 14.598 naar 15.027: bijna
pT
3% groei
 roei van het aantal meester- en cirkelleden: 15,4%,
pG
resp 7,7%
 tart ontwikkeling nieuwe website om aandacht om
pS
te zetten in lidmaatschappen

 ieuwe formats voor ontvangsten, zoals Zondag met
pN
Rembrandt en de Jonge Rembrandtborrel

Vergroten
naamsbekendheid

p Actievere benadering van de pers, wat resulteerde
in een kleine vijftig persvermeldingen, waaronder
een groot artikel in De Stentor over het standpunt van
de Vereniging Rembrandt over de sluiting van het
Stedelijk Museum Zwolle
p Advertentie in NRC Handelsblad, bijlage bij Quote en
Elsevier: 20% meer bezoekers op de website

p Programma op het PAN Podium in Amsterdam
p Voorbereiding jubileumtentoonstelling 2018 in het
Kröller-Müller Museum en 20 satelliettentoonstellingen
in 15 musea
p Intensivering gebruik van sociale media: toename van
het aantal volgers van 16%

Groei
financiële
middelen

p Een hoog rendement op de beleggingen: 8,3%
p Toename reserves mede dankzij uitzonderlijke erfenissen
 oename van het aantal leden die hebben aangegeven
pT
de Vereniging Rembrandt te hebben benoemd in hun
testament, mede door de uitgave Voor nu/Voor later
p I ntensivering contacten met charity desks van de grootste banken om de aandacht te vestigen op de moge-

lijkheid van schenken aan de Vereniging Rembrandt
p Bieden van mogelijkheid om om naast iDEAL met
creditcard te betalen via de website
p Mogelijkheid voor ingezetenen uit de Verenigde Staten
en Engeland om met fiscale voordelen te schenken
via de Netherland-America Foundation of de Koning
Boudewijnstichting

p Start van een Museumnieuwsbrief, die elk kwartaal
naar marketingmedewerkers van alle gesteunde musea
gaat, in totaal 200 personen
p Collegiale samenwerking tussen de Vereniging en de
musea bij ontvangsten, de organisatie van de stand van
de Vereniging op de TEFAF en de jubileumtentoonstelling van 2018 in het Kröller-Müller Museum

p Uitgave boekje over schenken aan het openbaar
kunstbezit Voor nu/Voor later, dat ook door musea
wordt gebruikt als informatiebron

Activeren
samenwerking

p Versterking van het bureau met een Hoofd Merk en
Markt en een Hoofd Mecenaat om de doelstellingen
van de Vereniging te kunnen realiseren
p Aanstelling van een sociale media-medewerker om
nieuwe doelgroepen aan te trekken
p Start IT-project voor het optimaliseren van de
ledenadministratie en het betalingsverkeer

Aanpassen
organisatie
bureau
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BONDGENOTEN

We doen het niet alleen
Onmisbare partners
De Vereniging Rembrandt met haar 15.000 leden is
niet de enige organisatie die opkomt voor het belang
van het openbaar kunstbezit. Zij doet dat met haar
onmisbare partners: het Prins Bernhard Cultuurfonds
en de BankGiro Loterij, die elk jaar bijdragen met een
groot bedrag om het gezamenlijk kunstbezit te versterken. Een teleurstellend moment in 2017 was toen het
VSBfonds eind augustus bekendmaakte te stoppen met
zijn bijdragen aan aankopen door musea. In een tijd
waarin aankopen steeds meer onder druk komen te
staan door het doorwerken van de bezuinigingen, lijkt
de rol van particulieren steeds belangrijker te worden.

PRINS BERNHARD CULTUURFONDS

In 2017 ontving de Vereniging Rembrandt een bedrag
van € 650.000 van het Prins Bernhard Cultuurfonds,
dat onder andere is gebruikt om de aankoop van het
Portret van Felix Auerbach van Edvard Munch voor het
Van Gogh Museum te ondersteunen
BANKGIRO LOTERIJ AANKOOPFONDS

Dankzij een bijdrage van € 400.000 van het BankGiro
Loterij Aankoopfonds konden in 2017 niet minder
dan acht aankopen worden gesteund, van musea in
Amsterdam, Amersfoort, Dordrecht, Edam, Leens,
Leiden, Schoonhoven en Uden, alle musea die geen
directe steun van de BankGiro Loterij ontvangen

Samenwerking
publiek en privaat
van groot belang
We signaleren dat sommige fondsen
minder gelden beschikbaar stellen
voor steun aan het Nederlandse
openbaar kunstbezit. De Vereniging
Rembrandt moet oppassen dat zij straks
niet de ‘last man standing’ is – wij
hebben de andere partijen hard nodig,
zowel materieel als immaterieel.
Arent Fock, voorzitter van de Vereniging
Rembrandt

Het wordt door ons ongelooflijk
gewaardeerd dat het Prins Bernhard
Cultuurfonds en de BankGiro Loterij
hun vertrouwen stellen in de expertise
van het bestuur van de Vereniging
Rembrandt bij de besluitvorming over
wel of niet steunen. Naast deze directe
bijdragen is ook het Mondriaan Fonds
van groot belang: publiek en privaat
hand in hand voor de goede zaak.
Fusien Bijl de Vroe, directeur van de
Vereniging Rembrandt
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In 2017 droeg de
Vereniging Rembrandt
bij aan aankopen van
21 musea
Gesteund sinds 1883
Gesteund in 2017
Gesteund vanuit het BankGiro
Loterij Aankoopfonds in 2017
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AANKOPEN

Kunstcollecties verrijken
Aanvragen van musea voor steun in 2017

33

aanvragen

24

gehonoreerd
waarvan
23 aangekocht

Portret van Edzard Jacob Tjarda
van Starkenborgh (1657-1716)
Martinus van Grevenbroeck
ca. 1670-73. Olieverf op paneel,
76,5 x 62 cm
LANDGOED VERHILDERSUM, LEENS
Bijdrage: € 5.000 uit het BankGiro Loterij
Aankoopfonds
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9

niet
gehonoreerd

Verantwoording
WELKE CRITERIA WORDEN GEHANTEERD?

Door het steunen van aankopen versterkt de Vereniging
Rembrandt onze gezamenlijke kunstcollecties. Het
belangrijkste criterium voor ondersteuning is de waarde
van de beoogde aankoop voor het Nederlands openbaar
kunstbezit. Het kunstwerk moet dus niet alleen een
aanvulling zijn voor de collectie van het aanvragende
museum, maar ook voor het openbaar kunstbezit als
geheel. Het werk dient bovendien te behoren tot de
beste in zijn soort. Het gaat in de eerste plaats om de
kunsthistorische waarde van het kunstwerk, maar ook
de historische waarde, de documentaire waarde of
icoonwaarde spelen een rol bij de afweging tot steunverlening. Daarnaast worden uiteraard prijs, conditie
en herkomst meegewogen.
BEPERKENDE VOORWAARDEN

De Vereniging Rembrandt steunt aankopen van Nederlandse musea die in het Museumregister zijn opgenomen
met maximaal 50% van de aankoopwaarde. Daarbij stelt
zij enkele beperkende voorwaarden. Zo zijn door haar
gesteunde aankopen onvervreemdbaar en mogen musea
geen vergoeding aan andere Nederlandse musea vragen
als zij een werk tijdelijk uitlenen. Ook dienen gesteunde
aanwinsten permanent te worden getoond, tenzij de
aard van het kunstwerk dit niet toelaat.

De aanvraag die wij vorig jaar deden bij de
Vereniging Rembrandt is niet gehonoreerd.
De waarde van de sculptuur Christus en de
Samaritaanse vrouw uit ca. 1525 is vooral
vakinhoudelijk. Dit werk van de Meester van
de Utrechtse stenen vrouwenkop vormt een
belangrijke schakel in de kennis over laatmiddel
eeuwse Nederlandse beeldhouwkunst. Wij
krijgen met het werk meer inzicht in de werkplaatspraktijken van Utrechts belangrijkste
16de-eeuwse beeldhouwer en kunnen hierdoor
de veelzijdigheid en kwaliteit van zijn atelier
beter uitdiepen. Omdat het hier niet gaat om
een topstuk voor de Collectie Nederland,
begrijpen wij de beslissing van de Vereniging
Rembrandt. We zijn tegelijkertijd bijzonder
gelukkig met de toevoeging van dit beeld aan
onze collectie.
Marieke van Schijndel, directeur Museum
Catharijneconvent

ZORGVULDIGHEID

Het bestuur is zich bewust van de grote verantwoor
delijkheid van zijn taak. Tegenover de leden, die hun
vertrouwen in de Vereniging Rembrandt hebben gesteld,
maar ook tegenover de musea, die vaak afhankelijk zijn
van organisaties die kostbare aankopen ondersteunen.
Als het bestuur van de Vereniging Rembrandt vanuit
haar criteria en expertise een aanvraag afwijst, zal het
museum immers mogelijk moeilijker steun bij publieke
en andere private fondsen vinden. De Vereniging
waardeert het dat musea om een gewenste aankoop
alsnog te realiseren ook een beroep kunnen doen op
andere steunverleners, die besluiten op basis van hun
eigen criteria.

EEN VOORBEELD UIT 2017

Zoals hierboven toegelicht, kijkt het bestuur naar de
kwaliteit van het kunstwerk, het belang van de beoogde aanwinst voor de aanvragende instelling en het
belang van dat werk voor de Collectie Nederland.
Een kunstwerk dat hoog op één van deze drie criteria
scoort, mag elders een lagere score hebben. Het portret
van Edzard Tjarda van Starkenborgh door Martinus van
Grevenbroeck bijvoorbeeld is voor de Collectie Nederland geen onmisbare toevoeging, maar voor Landgoed
Verhildersum in Leens was het een droomaankoop:
Edzard was daar namelijk borgheer in 17de eeuw. Dit
kunstwerk brengt de geschiedenis van de eeuwenoude
Groninger borg en zijn vroegere bewoners weer tot
leven. Uit het succes van de crowdfundingsactie die
Landgoed Verhildersum op poten zette, blijkt hoezeer
dit in de omgeving tot de verbeelding spreekt.

15
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ONAFHANKELIJKHEID GEWAARBORGD

Het bestuur is alert op het voorkomen van mogelijke
tegenstrijdige belangen. De voorzitter vergewist zich
van de onafhankelijkheid van de leden van het bestuur.
Wanneer een bestuurslid op welke wijze dan ook betrokken is bij een aanvragend museum, als directeur, als
conservator of als lid van de raad van toezicht, dan mag
hij of zij niet aanwezig zijn bij de behandeling van de
aanvraag en ook geen rol spelen in de besluitvorming.
Om die reden worden jaarlijks de (neven)functies van
de bestuursleden geïnventariseerd (p. 44). Zo bewaakt
het bestuur zijn onafhankelijkheid.

AANKOPEN

Van aanvraag
tot aankoop
Zwaard van Ommerschans
Vindplaats: Landgoed
De Junne, Ommerschans
ca. 1500-1350 v. Chr. Brons,
L 68,3 cm

AANVRAAG

Musea die financiële steun willen voor de verwerving
van een kunstwerk, dienen een aanvraag in bij de
Vereniging Rembrandt, waarin onder andere wordt
toegelicht hoe de beoogde aanwinst past in het collectieplan van het museum, welke rol het werk gaat spelen in
de vaste opstelling, en wat de betekenis ervan is voor
de Collectie Nederland.

RIJKSMUSEUM VAN OUDHEDEN,
LEIDEN
Bijdrage: € 200.000, waarvan
€ 53.500 uit het Van Rijn Fonds,
€ 40.000 uit het Hendrickje Fonds
en € 15.000 uit het Eleonora JeukenTesser Fonds

PREADVIES

Het bestuur van de Vereniging Rembrandt vraagt in
de regel een schriftelijk preadvies aan van een expert
buiten het bestuur, doorgaans een lid van de raad van
adviseurs. Als de gevraagde expertise niet aanwezig is,
worden één of meer preadviezen van externe specialisten
gevraagd.
BESLUIT

Tijdens de bestuursvergaderingen neemt het bestuur
een besluit. Indien mogelijk, worden de kunstwerken
tijdens de vergadering getoond om een zo goed mogelijk
oordeel te kunnen vellen. Om de objectiviteit te
bewaren, wordt het verzoek niet mondeling toegelicht
door het aanvragende museum.

Aanvraag voor het zwaard van Ommerschans

Rijksmuseum
van Oudheden

31 mei 2017

juni 2017

16 juni 2017

Aanvraag

Twee
preadviezen

Bestuursvergadering
besluit steun
te verlenen

Onafhankelijke
experts

16
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5 juli 2017

Rijksmuseum van
Oudheden brengt
hoogste bod uit
Veiling
Christie’s
Londen

Steun
Vereniging
Rembrandt

Indien mogelijk worden beoogde aankopen
tijdens de vergadering getoond. Dat kon niet
bij het zwaard van Ommerschans, dat in Londen
werd geveild. Dankzij een in 1927 gemaakt
gipsafgietsel van het origineel uit de collectie
van het Rijksmuseum van Oudheden, kon het
bestuur op de vergadering van 16 juni wel een
indruk krijgen.

augustus 2017
Toen ik aanwezig was bij de lezing
over het zwaard van Ommerschans in
het Rijksmuseum van Oudheden op
13 september, gaf het mij wel een bijzonder
gevoel dat – mede dankzij onze steun –
deze aankoop mogelijk was gemaakt.

€ 200.000
overgemaakt na
ondertekening
van het contract

Catharina Abels, lid Vereniging Rembrandt
sinds 2001

Zwaard van
Ommerschans
naar Leiden

17
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BELANGENBEHARTIGING

Een stem geven aan het mecenaat

De Vereniging Rembrandt steunt niet alleen
aankopen, maar behartigt ook de belangen
van het gezamenlijk kunstbezit in groter
verband, om er mede zorg voor te dragen dat
ook de generaties na ons kunnen genieten
van hoogwaardige openbare collecties.
Daarom laat de Vereniging haar stem horen
als de toegankelijkheid van het openbaar
kunstbezit – op wat voor manier dan ook –
bedreigd wordt.

Mede door de brief van de
Vereniging Rembrandt aan de
leden van de Tweede Kamer
naar aanleiding van de dreigende
halvering van het aankoopbudget van het Mondriaan Fonds,
zegde minister Jet Bussemaker
in 2017 eenmalig een bedrag van
€ 1,5 miljoen extra toe, specifiek
bedoeld voor aankopen

18

De Geefwet, en dan met name
de in 2012 ingezette multiplier
voor culturele instellingen,
waarbij particulieren kunnen
profiteren van fiscale voordelen
bij schenkingen, werd in 2017
voortgezet. De Vereniging
Rembrandt had hier nadrukkelijk
voor gepleit, onder andere door
de beleidsmakers duidelijk te
maken hoezeer deze fiscale
maatregel heeft bijgedragen
aan het schenken aan de Collectie
Nederland
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Begin 2017 werd bekend dat de
gemeente Zwolle zou stoppen
met het verstrekken van subsidie
aan haar Stedelijk Museum.
De Vereniging Rembrandt heeft
haar zorg uitgesproken over de
toekomst van de collectie, in het
bijzonder ten aanzien van de door
de Vereniging gegeven financiële
steun bij een aantal belangrijke
aankopen door Stedelijk
Museum Zwolle

Onderzoek: kerntaak van musea

De Vereniging Rembrandt steunt collectiegerelateerd onderzoek omdat zij kennis van de
verzameling essentieel vindt voor het behoud
en beheer van de Collectie Nederland.
De Vereniging telt nu vijf Fondsen op Naam die (mede)
ingesteld zijn voor het steunen van wetenschappelijk
onderzoek door middel van onderzoeksbeurzen voor
musea (zie p. 47). Deze beurzen bieden jonge kunsthistorici de gelegenheid ervaring op dit terrein op te
doen. Daarnaast is er de Claudine de With beurs voor
promovendi aan een Nederlandse universiteit. Deze
beurs is in 2017 ingesteld ter nagedachtenis aan Claudine
de With, initiatiefneemster van de Caius Cirkel en lid
van de raad van adviseurs van de Vereniging Rembrandt,
die vorig jaar op 35-jarige leeftijd overleed.

BONNEFANTENMUSEUM

In 2017 is er vanuit het Ekkart Fonds bijgedragen aan
een onderzoeksproject over de Meester van Elsloo,
een nog niet-geïdentificeerde 16de-eeuwse beeldsnijder
die werkzaam was in de Maasstreek. Doel is een
tentoonstelling en een publicatie, die licht zal werpen
op een groep kunstwerken in de verzameling van het
Bonnefantenmuseum.
MUSEUM VOOR RELIGIEUZE KUNST

Het Museum voor Religieuze kunst in Uden kreeg eind
2017 een beurs voor zijn project: De stad als klooster.
Het project zal resulteren in een tentoonstelling over
het gebruik van religieuze teksten en devotionalia in de
laat-middeleeuwse maatschappij. De beurs kon worden
verstrekt dankzij een voor dit doel gedane schenking
van de Stichting Dames Spoorenberg aan de Vereniging
Rembrandt in 2016.

 ijf fondsen met onderzoek in hun doelstelling
pV
voor musea
 ieuwe onderzoeksbeurs voor promovendi
pN

Aanvragen voor
onderzoeksbeurzen in 2017

9

4

aanvragen

onderzoeksbeurzen
toegekend

3

2

aanvragen
worden
herzien

19

aanvragen
niet
gehonoreerd
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ELISABETH WEESHUIS MUSEUM

Het Elisabeth Weeshuis Museum in Culemborg
ontving in 2017 een beurs vanuit het Ekkart Fonds om
de historische schilderijencollectie te onderzoeken.
Het uiteindelijke doel is een catalogus van deze niet
eerder systematisch onderzochte verzameling, waarmee
voor het eerst de betekenis van de verzameling binnen
de Collectie Nederland duidelijk zal worden.
CLAUDINE DE WITH BEURS

De eerste beurs werd toegekend aan mevrouw drs.
M. Kruip van de Radbouduniversiteit als bijdrage voor
haar proefschrift Heraldiek, politiek en kunst: de Orde
van het Gulden Vlies (1430-1559) en daarbij in het
bijzonder voor afronding van het deelonderzoek over
de wapenborden van het Gulden Vlies in de Grote of
Sint Janskerk in Den Haag.

DE VERENIGING

Leden dragen de Vereniging
Besteed aan doelstelling in totaal

Steun in geld en natura

€ 7.000.000
<-- UITZONDERLIJKE STEUN

€ 6.000.000

BEELD ADRIAEN DE VRIES

€ 5.000.000
€ 4.000.000
€ 3.000.000
€ 2.000.000
€ 1.000.000

2013

2014

2015

2016

2017

Collse watermolen
Vincent van Gogh
1884. Olieverf op doek,
60,5 x 80 cm
HET NOORDBRABRANTS
MUSEUM, DEN BOSCH
Bijdrage: € 200.000, waarvan
€ 50.000 uit het Alida Fonds
en € 32.200 uit het Jheronimus
Fonds
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p I n 2017 hielp de Vereniging Rembrandt openbare
kunstcollecties in ons land met ruim € 4,1 miljoen
steun voor aankopen en onderzoek
 aarnaast steunde de Vereniging musea in natura
pD
met kunstwerken met een totale waarde van ruim
€ 650.000, dankzij de nalatenschap van de heer
H.J.G. den Boer (zie p. 40)
 oogste bijdrage in euro’s en in procenten:
pH
Contra-compositie VII van Theo van Doesburg voor
Museum De Lakenhal (1.205.821, oftewel 65% van
de aankoopsom inclusief bijdrage Nationaal Fonds
Kunstbezit)
 ier onderzoeksbeurzen toegekend; een recordpV
aantal voor de Vereniging sinds zij in 2012 begon
met het steunen van wetenschappelijk onderzoek

Aantal lidmaatschappen
15.000

Ledengroei
12.000

 et totale aantal leden groeide in 2017 met bijna
pH
3% naar 15.027

 iervan is het overgrote deel Gezel of Jongmaat:
pH

9.000

87,2%

 et Radboudumc en de Radbouduniversiteit
pH
gaven 22 studenten een lidmaatschap in het
kader van de cursus ‘De kunst van kijken en zien
voor de medische professie’
p E en lid maakte in één keer al haar negen kleinkinderen lid voor het leven

6.000

3.000

2013

2014

2015

2016

2017

Aantal meesterlidmaatschappen
2015

300

2016

Meesterlidmaatschappen

250

p S terke groei van het aantal meesterlidmaat

200

schappen: 15,4 %
 lle lidmaatschapsvormen lieten een (lichte)
pA
toename zien
 e groei was het meest spectaculair bij de
pD
Jonge meesters: 18,9%, gevolgd door de
Leermeesters: 21,8%

2017

150
100
50

Jonge
Leer- Meesters Gilde Hollandse
meester meester
meesters meesters

Meester- en cirkellidmaatschappen
p S inds de invoering van de Geefwet (2012) zijn
de inkomsten uit aktelidmaatschappen (meester
lidmaatschappen en cirkellidmaatschappen)
verviervoudigd
D

p eze inkomsten blijven gestaag groeien dankzij
verlengingen van de overeenkomsten en de
toename van het aantal nieuwe meester- en
cirkelleden (door het wegvallen van een jaarlijkse
schenking van € 100.000 – dit werd een erfenis – is
deze groei in de tabel niet goed zichtbaar)

€ 1.500.000

Opbrengsten meester- en cirkellidmaatschappen

€ 1.200.000

€ 900.000

€ 600.000

€ 300.000

2013
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2014

2015

2016

2017

DE VERENIGING

Een brede belangstelling bij de leden
3

2

1 1
16

3

Verdeling interessegebieden (%)

5

5

6

14

6

13

7

9

10

Modern en hedendaags favoriet
 ijna 4.000 leden hebben hun favoriete verzamelgebied
pB
opgegeven
 eest geliefd: moderne en hedendaagse kunst, op de
pM
voet gevolgd door 17de-eeuwse schilderkunst en op de
derde plaats 19de-eeuwse schilderkunst

Themafondsen: een unieke toewijzing
 anaf een schenking van € 1.000 per jaar kunnen leden
pV

p

p

p
p

hun gift toewijzen aan een Themafonds, om zo bij te dragen
aan kunstaankopen op een specifiek verzamelgebied
E
 ind 2017 waren er veertien Themafondsen binnen de
Vereniging voor steun aan aankopen (zie voor een volledig
overzicht pp. 46-47)
D
 aarnaast zijn er drie Themafondsen binnen de Vereniging
voor het bijdragen aan wetenschappelijk onderzoek (zie
voor een volledig overzicht p. 47)
I n 2017 is er bijgedragen aan aankopen vanuit de Themafondsen Middeleeuwen, Prenten en Tekeningen en Zilver
I n 2017 zijn er naast de Claudine de With Beurs onderzoeksbeurzen verstrekt vanuit het Schoufour-Martin Fonds
en het Ekkart Fonds met dank aan een schenking van de
Stichting Dames Spoorenberg
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16%

Moderne en Hedendaagse kunst

14%

17de-eeuwse schilderkunst

13%

19de-eeuwse schilderkunst

10%

18de-eeuwse schilderkunst

9%

Beeldhouwkunst

7%

Fotografie

6%

Prenten en Tekeningen

6%

Toegepaste kunst

5%

Middeleeuwen

5%

Glas

3%

Niet-Westerse kunst

3%

Zilver

2%

Oudheid en Archeologie

1%

Keramiek

1%

Algemeen

Cirkels
Aantal cirkellidmaatschappen

150

31 nieuwe cirkelleden

2015
2016

120

2017

 e Vereniging Rembrandt telt acht cirkels; eind 2017
pD
was een negende in voorbereiding

90

 et totale aantal cirkelleden nam met 31 leden toe
pH
van 405 tot 436 leden (7,7 %)

 e grootste cirkel is de Titus Cirkel met 132 leden,
pD

60

gevolgd door de Caius Cirkel met 89 leden

 et elkaar hebben deze cirkels in 2017 in totaal zes
pM
30

kunstwerken helpen aankopen

ia
oi
us
us
ijn OG mus ickje
i
Tit & Go Cai Sask an R
K
r
v
ron end
t
h
he
c
H
J
e
r
Ut

Zie het overzicht op pp. 38-39
2

1

6

9

50

Voor het bedrag dat ik aan
mijn cirkellidmaatschap
besteed, kan ik ook een
weekendje weggaan of
nieuwe kleren kopen.
Maar zo help ik musea
om mooie werken aan te
schaffen die voor iedereen
toegankelijk zijn.

14

436 leden verdeeld over acht cirkels

20

132

17

Titus Cirkel
Utrecht & Gooi Cirkel
Caius Cirkel

41

Saskia Cirkel
Van Rijn Cirkel
KOG-Vereniging Rembrandt Cirkel

27
60

Frederique Beaumont,
lid van de Caius Cirkel

Jheronimus Cirkel
Hendrickje Cirkel

89
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DE VERENIGING

Fondsen op Naam
Bijgedragen aan 11 aankopen
p I n 2017 mocht de Vereniging Rembrandt drie
nieuwe Fondsen op Naam verwelkomen: het
mr Rickert J-F. Blokhuis Fund, het J.G. van Oord
Fonds en het Schorer Romeijn Grothe Fonds
 iermee komt het totale aantal Fondsen op Naam
pH
bij de Vereniging Rembrandt op 43 (zie voor een
volledig overzicht pp. 46-47). Dat is bijna een
verdubbeling ten opzichte van het aantal Fondsen
op Naam in 2012
p T wee Fondsen op Naam zijn onderzoeksfondsen,
door de oprichters opengesteld voor bijdragen
van derden. Deze worden door de Vereniging als
Themafonds beschouwd
 et elkaar hebben deze Fondsen in 2017 bijgedragen
pM
aan de aankoop van in totaal elf kunstwerken (zie
pp. 38-39)

Aantal Rembrandtfondsen op Naam
45
40
35
30
25
20
15
10
5

2013

24

2014

2015

2016

2017
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Drie nieuwe
Fondsen op Naam
in 2017

Schepen in een storm
Jan Porcellis
1618-22. Olieverf op paneel,
47 x 71 cm
FRANS HALS MUSEUM, HAARLEM
Bijdrage: € 320.000, waarvan € 40.000
uit het Daan Cevat Fonds en € 15.000
uit het Coleminks Fonds

25

Een heel mooi schilderij in een fantastisch
goede conditie. Het in 2006 ingestelde
Daan Cevat Fonds is bedoeld voor de
aankoop van werken van kunstenaars
door wie Rembrandt is beïnvloed of van
kunstenaars die Rembrandt heeft geïnspireerd. Dit schilderij voldoet helemaal
aan de doelstelling van het fonds.

Voor ons gaf het hele proces begeleid
door de Vereniging Rembrandt een
groot gevoel van betrokkenheid. Wij zijn
dankbaar dat wij mochten bijdragen
aan het verwerven van dit belangrijke
werk uit de 17de eeuw en natuurlijk
hopen wij dat velen dit schilderij van
Porcellis gaan bewonderen.

Oprichtster van het Daan Cevat Fonds

Oprichters van het Coleminks Fonds
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COMMUNICATIE

Contact met de leden
Op papier…
Ik duik altijd meteen in
het Bulletin, en lees het
hele blad van voor naar
achteren en weer terug.

Drie keer per jaar ontvangen leden het Bulletin van de
Vereniging Rembrandt, dat ook digitaal is te raadplegen
via de website. Hetzelfde geldt voor het Jaarverslag.
Incidenteel geeft de Vereniging andere publicaties uit.
Deze uitgaven zijn niet alleen bedoeld om verantwoording aan de leden af te leggen over de besteding van
contributies en giften, maar ook om de betrokkenheid
bij ons gezamenlijk kunstbezit te vergroten.
JAARGANG 27 NUMMER 1 VOORJAAR 2017

SINDS 1883

Bulletin van
de Vereniging
Rembrandt

Jaarverslag
van de Vereniging
Rembrandt
Jaarverslag van de Vereniging Rembrandt 2016

Een Signac
voor het
Van Gogh
Museum
Het
Hollandse
meisje van
Liotard

De Collectie
Nederland en
de Tweede
Kamerverkiezingen

2016

Uit: ledenonderzoek 2017

JAARGANG 27 NUMMER 2 ZOMER 2017

JAARGANG 27 NUMMER 3 NAJAAR 2017

BULLETIN VAN
DE VERENIGING
REMBRANDT

BULLETIN VAN
DE VERENIGING
REMBRANDT

Het
zwaard van
Ommerschans
na 90 jaar
bemachtigd

Snelle actie
voor zeestuk
Jan Porcellis

Neo Rauch
in Museum
De Fundatie

Een levenslange passie
voor zilver

De kunst van
kijken en zien
voor de
medische
professie

Rembrandtlezing 2017:
de impact van
een aankoop

p De Vereniging Rembrandt is ingeschreven bij
de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder
nummer 40531186. De statuten zijn laatstelijk
gewijzigd op 1 november 2012.

p Per 1 juli 2016 is de Vereniging Rembrandt
een ‘erkend goed doel’ conform de nieuwe
Erkenningsregeling. Sinds 2002 was de Vereniging
Rembrandt al erkend als keurmerkhouder door het
Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF). De Erkenningsregeling vervangt het keurmerk van het CBF.

p Per 1 januari 2008 is de Vereniging Rembrandt
aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling
(ANBI). Daarnaast heeft de Vereniging de status van
Culturele Instelling in het kader van de Geefwet.

p De jaarrekening 2016 is ingericht conform de
Richtlijn Fondsenwervende Instellingen (Richtlijn
RJ 650).

p De Vereniging Rembrandt is als hybride fonds
(vermogensfonds en fondswervende organisatie)
zowel lid van de Vereniging van Fondsen in
Nederland (FIN) als van Goede Doelen Nederland.

p In november werd het door de Vereniging Rembrandt

p

p

p

p

gemaakte boekje over schenken aan de Collectie
Nederland, Voor nu/Voor later, aan alle leden meegestuurd met het Bulletin
E
 nkele musea hebben extra exemplaren van het
boekje Voor nu/Voor later besteld om aan hun
relaties te kunnen geven
E
 ind 2017 verscheen Kunst=Zinnig, een bundel
columns die prof.dr. Henk van Os eerder in het
Bulletin publiceerde
M
 eest opgevraagde artikel uit het Bulletin:
Let Geerling, in samenwerking met Jan Keunen en
Jur Koksma, ‘Komt een jonge dokter bij de kunstenaar’, een achtergrondartikel over een cursus van het
Radboudumc en de Radboud Universiteit
R
 ubriek die de meeste reacties opleverde: de column
=
Ogenblik, ‘Wat doen die beren daar?’ en ‘De beer
is
los’, waarin prof.dr. Henk van Os lezers opriep een
iconografisch raadsel op te lossen
Sinds 2001 schrijft prof.dr. Henk van Os
– emeritus hoogleraar kunstgeschiedenis
aan de Universiteit van Amsterdam en ouddirecteur van het Rijksmuseum – de column
Ogenblik in het Bulletin van de Vereniging Rembrandt. Zijn
teksten gaan over kijken, ontdekken en verzamelen, over
de verrassende inzichten die kunst kan geven en over de
ontroering en andere emoties die zij soms teweegbrengt,
maar ook over snobs en super-ego’s waar hij ‘als rechtgeaarde Groninger’ weinig van moet hebben. In deze uitgave
zijn 50 columns en een niet eerder gepubliceerd slotwoord
gebundeld.

‘Als de kopij van Henk van Os binnenkomt, laat ik alles waar ik mee bezig
ben even liggen om zijn column te lezen. En elke keer realiseer ik me daarna
weer waarom kunst in de meest uiteenlopende vormen en op zo veel
verschillende manieren een meerwaarde betekent in het bestaan.’
Fusien Bijl de Vroe, directeur Vereniging Rembrandt

ISBN 978-90-828048-0-5
ISBN 978-90-828048-0-5

9 789082 804805
9 789082 804805
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Voor nu

Voor later

Schenken aan de Collectie Nederland

Nalaten aan de Collectie Nederland

1

Henk van Os

KUNST
= =
ZINNIG

KUNST
= =
ZINNIG

Henk
van Os

Verzamelde columns

1

… en online
De Vereniging Rembrandt communiceert met leden en
niet-leden via de website, maandelijkse nieuwsbrieven
en mailings en de sociale media. In 2017 is de Vereniging begonnen met de bouw van een nieuwe website.
Ook heeft zij zich nadrukkelijk ingezet voor een groter
bereik via de sociale media, ook om een jong publiek
te bereiken.

 p onze website signaleerden we een toename van
pO
8,4% van het aantal bezoeken
 nze Nieuwsbrieven worden steeds beter gelezen:
pO
in 2017 was er een toename van
13% van het aantal abonnees
 uim 3.200 kunstliefhebbers
pR
brachten hun stem uit bij
de jaarlijkse Rembrandtkaartverkiezing. Floris Arntzenius’
Strand bij Scheveningen werd
gekozen als voorkant van de
nieuwe Rembrandtkaart
Floris Arntzenius, Strand bij Scheveningen (ca. 1900).
Aanwinst voor Museum Gouda.
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Top 5: piekmomenten
op de website en in de
sociale media
Website
 erkiezing voor de nieuwe Rembrandtkaart/
pV
aanmelden najaarsontvangst Singer Laren en
preview Mathijs Maris in het Rijksmuseum:
956 extra bezoekers website
 ankoop Contra-compositie VII van Theo van
pA
Doesburg door Museum De Lakenhal: 793
bezoekers extra
 ecenasbijlage bij de Quote: 638 bezoekers
pM
extra
 ekendmaking winnaar Rembrandtkaart:
pB
579 bezoekers extra
 ankoop zwaard van Ommerschans door het
pA
Rijksmuseum voor Oudheden: 516 bezoekers
extra
Sociale media
 p Facebook was er een groei van 16% van
pO
het aantal volgers
 p LinkedIn zagen we een verdubbeling
pO
van het aantal page views; het aantal volgers
verdrievoudigde zelfs. De meest gelezen post
ging over de cursus De kunst van kijken en
zien van het Radboudumc en de Radboud
Universiteit
 eest gelezen post op Facebook: ons
pM
bericht over de aankoop van het zwaard van
Ommerschans door het Rijkmuseum van
Oudheden werd gelezen door 2.228 mensen
en leverde 82 reacties op
 nze toptweet is 35.667 keer bekeken.
pO
Het bericht ging over de aankoop van
Contra-compositie VII van Theo van Doesburg
door Museum De Lakenhal
 e meest gewaardeerde post op Instagram
pD
ging over de uitslag van de Rembrandtkaartverkiezing

COMMUNICATIE

Leden aan het woord
Enquête onder de leden
De Vereniging Rembrandt opereert namens haar leden,
en hoort daarom ook graag wat de leden vinden. In de
nieuwsbrief van juni 2017 nodigden wij u uit om deel te
nemen aan een enquête. Ongeveer 700 leden vulden de
vragenlijst in. Wij waren blij met uw reacties. Met de hoge
cijfers, maar ook met de suggesties voor verbetering.

 it de antwoorden bleek dat de meeste leden via
pU
via met de Vereniging Rembrandt kennis hebben
gemaakt, waaruit blijkt dat onze leden onze
belangrijkste ambassadeurs zijn
 otieven om lid te worden van de Vereniging
pM
Rembrandt
– Bij willen dragen aan de versterking van de
Collectie Nederland
– De Rembrandtkaart, om vrij van entree te kunnen
genieten van ons gezamenlijk kunstbezit
– Het belang van ons openbaar kunstbezit willen
doorgeven aan de volgende generaties
 eest gehoorde opmerking in de ledenenquête
pM
van 2017: ‘Ga vooral zo door!’

‘Als ik rijk genoeg
was, zou ik van
beroep mecenas
zijn geworden.
Op deze manier
voel ik me dat toch
een beetje’

Rapportcijfer

8,6

Bulletin

8,2

Jaarverslag

Ik blijf enthousiast over het werk van
de Vereniging Rembrandt, ook al kan
ik geen grote financiële bijdrage leveren.
Door regelmatig museumbezoek wordt
mij steeds duidelijker hoe belangrijk het
werk van de Vereniging is en blijft.
Uit: ledenonderzoek 2017
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8

Nieuwsbrief

7,8

Website

Uitgelicht
Een van de vragen die uit de ledenenquête
van 2017 naar voren kwam: ‘Hoeveel van mijn
contributie gaat er rechtstreeks naar de
doelstelling van de Vereniging Rembrandt?’
De Vereniging Rembrandt streeft ernaar de
kosten van de organisatie, inclusief marketing,
fondsenwerving en Bulletin, volledig te dekken
vanuit het rendement op haar kapitaal. Mede
doordat de inkomsten uit beleggingen fluctueren,
lukt dat het ene jaar beter dan het andere jaar,
maar in 2017 is dat ruimschoots gehaald.
Gemeten over een periode van vijf jaar, is te zien
dat het netto beleggingsresultaat de organisatie
kosten gemiddeld met 145% dekt, wat betekent
dat de contributies van leden volledig naar de
doelstellingen zijn gegaan. Goed om te weten:
de Vereniging Rembrandt blijft met haar uitgaven
voor fondsenwerving ver onder de 25%-norm
van het CBF voor goede doelen (zie p. 41).

De Vereniging Rembrandt
luistert naar haar leden
Uit de ledenenquête kwam ook een aantal suggesties
en verbeterpunten. Dat wij die ter harte nemen, kunt
u onder andere zien aan de uitgave van dit jaarverslag,
dat naar aanleiding van kritische opmerkingen van
diverse leden aanzienlijk compacter is dan vorig jaar
(52 pagina’s tegenover 76 in het jaarverslag van 2016).
Met enkele van de genoemde verbeterpunten – zoals
het vernieuwen van onze website – zijn we in 2017 al
begonnen, met andere gaan we op korte of langere termijn aan de slag.

Verbeterpunten/suggesties
 eer kunsthistorische verdieping in het Bulletin en
pM
op de website
 eer aandacht voor moderne en eigentijdse kunst
pM
D
p  e website overzichtelijker maken
 roberen een diverser en jonger publiek te bereiken
pP

Netto beleggingsresultaat
Organisatiekosten

Dekking
organisatiekosten uit netto
Aantal meesterlidmaatschappen
beleggingsresultaat
350.000
300.000

Het jaarverslag over 2016 ziet
er fantastisch uit, maar voor mij
mag het wel ietsje minder luxe
ten faveure van een aankoop.
Uit: ledenonderzoek 2017
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COMMUNICATIE

Ontvangsten en lezingen

Wat was er in de 17de eeuw zo vernieuwend
aan de zeegezichten van Jan Porcellis?
Hoe bepaal je de ouderdom van een paneel?
Welke betekenissen schuilen achter de instal
laties van Mark Manders? Uit de opkomst
en reacties op ontvangsten en lezingen blijkt
dat leden behoefte hebben aan verdieping,
wat bevestigd werd door de enquête van 2017
(pp. 28-29).

Ik ervaar het als een hele warme
betrokken club, het heeft soms
bijna iets van een hele grote familie,
houd dat zo!
Uit: ledenonderzoek 2017

53

ontvangsten
in 2017

 iet eerder organiseerde de Vereniging Rembrandt
pN
zoveel ontvangsten in één jaar: 53

p S ommige bijeenkomsten zijn voor alle leden, andere
voor specifieke groepen, zoals de bijeenkomst rond
Jan Altink in het Groninger Museum voor leden uit
de provincie Groningen en de lezing over Liotard in
het Rijksmuseum Amsterdam voor liefhebbers van
18de-eeuwse schilderkunst
 e ontvangst rond de tentoonstelling Gek van
pD
surrealisme in Museum Boijmans Van Beuningen
leverde een piekmoment op voor de server van de
Vereniging Rembrandt: binnen een dag hadden zich
400 belangstellenden aangemeld
 est bezochte ontvangsten: zowel de presentatie
pB
van het recent verworven zwaard van Ommerschans
in het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden als de
najaarsontvangst in Singer Laren trokken bijna 600
bezoekers
 iet minder dan 400 leden uit het hele land bezochten
pN
de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging
Rembrandt in Den Haag

Rembrandtlezing 2017:
De impact van een aankoop
Op 26 oktober was de jaarlijkse Rembrandtlezing,
waarop vijf sprekers vertelden over de impact van enkele
oudere en recente aankopen voor de musea in kwestie.
De boodschap die uit hun presentaties naar voren
kwam, is dat een goed gekozen aankoop niet alleen
een nieuwe context biedt voor andere werken in de
verzameling of voor het vertellen van verhalen, maar
tevens de collectie naar een hoger plan kan tillen.
Ook zijn er diverse voorbeelden waarin een nieuwe
aanwinst direct interessante mogelijkheden voor internationaal bruikleenverkeer opleverde. De stemming
over welke van de voordrachten het meest overtuigend
was, werd glansrijk gewonnen door Patrick van Mil van
Stedelijk Museum Alkmaar.
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De Vereniging treedt naar buiten
Waar hebt u de Vereniging
Rembrandt in 2017 kunnen zien?
De Vereniging Rembrandt zoekt actief naar podia
om haar missie uit te dragen. Dat doet zij om een
grotere naamsbekendheid en een groter draagvlak
te krijgen. Deze aanpak blijkt te werken: uit de vele
vermeldingen in de media blijkt dat de pers de Vereniging steeds beter weet te vinden. Voor een reactie op
een nieuwe aanwinst, maar ook voor commentaar op
ontwikkelingen in het museale veld.

IN DE PERS EN MUSEUMTIJDSCHRIF TEN:

– NRC Handelsblad (twee pagina’s grote advertentie
op 4 november)
– Gids Mecenas van Quote en Elsevier
– FD Persoonlijk, het weekendmagazine van
Het Financieele Dagblad
– Kunsttijdschrift See All This
– Het maandblad Residence
– Kunsttijdschrift Metropolis M
– Kunsthistorisch tijdschrift Simiolus
– Groninger Museum Magazine

OP KUNSTBEURZEN:

 et als voorgaande jaren kon de Vereniging
pN
Rembrandt dankzij een genereus gebaar van de
TEFAF-organisatie met een stand aanwezig zijn
op de internationale kunst- en antiekbeurs in
Maastricht, waar Rembrandtleden, experts en
andere geïnteresseerden elkaar ontmoetten
 e Vereniging Rembrandt op de zeepkist: op
pD
de kunst- en antiekbeurs PAN in Amsterdam
organiseerde de Vereniging Rembrandt op zondag
19 november een hele middag durende reeks
korte lezingen over verzamelen, gezien vanuit
verschillende perspectieven

De stand van de Vereniging
Rembrandt op de TEFAF
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Ga vooral door met jullie mooie
werk en probeer nog vaker leuke
bijeenkomsten te organiseren
Uit: ledenonderzoek 2017

FINANCIËN

Baten en lasten 2017
BANKGIRO
LOTERIJ
CONTRIBUTIES € 665.113

€ 400.000

PRINS BERNHARD
CULTUURFONDS

€ 650.000

GIFTEN

€ 1.316.403
TOTALE
INKOMSTEN

€ 16.121.547
TOEVOEGING
AAN RESERVES

10.120.862
ERFSTELLINGEN
EN LEGATEN

€ 9.667.785

BELEGGINGEN
EN RENTEBATEN

€ 3.422.246
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KUNSTAANKOPEN

€ 4.118.897

ONDERZOEKSBEURZEN
EN BEWUSTWORDING

€ 64.955
TOTALE
UITGAVEN

BESTEED
AAN DOELSTELLING

€ 6.000.685

€ 4.183.852

KOSTEN
ORGANISATIE
KOSTEN
BELEGGINGEN

€ 1.707.519

€ 109.314
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FINANCIËN

Balans per 31 december 2017
(na bestemming resultaat)

ACTIVA		
31-12-2017
31-12-2016
			
€ 		
€
Materiële vaste activa
Kunstvoorwerpen		

1 		

1

Financiële vaste activa
Effecten		

44.519.581 		

38.399.555

Vorderingen en overlopende activa

5.163.758		1.679.050

Liquide middelen
1.651.480		1.287.477
			
6.815.238 		

2.966.527

			51.334.820 		

41.366.083

PASSIVA
Reserves en fondsen
Reserves (besteedbaar)
Overige reserves
31.931.286		
24.551.878
Bestemmingsreserves
893.085		893.085
Totaal reserves		 32.824.371		

25.444.963

Fondsen (geoormerkt)
Rembrandtfondsen op Naam
11.781.694		
9.221.963
Nationaal Fonds Kunstbezit
3.961.814		
4.348.799
Themafondsen
1.057.994		581.355
Cirkels
324.426		232.357
Totaal Fondsen en Cirkels		 17.125.928		

14.384.474

Totaal reserves en fondsen		

39.829.437

49.950.299		

Kortlopende schulden		1.384.521		 1.536.646
			51.334.820		 41.366.083
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Staat van baten en lasten over 2017
			
2017		 2017		 2016		 2018
			Werkelijk €		Begroting €		Werkelijk €		Begroting €
Baten							
Baten van particulieren							
Contributies
665.113		
715.000 		
632.233		
863.000
Giften
1.316.403		
1.687.000 		
1.335.043		
1.846.000
Erfstellingen en legaten
9.667.785		
p.m.		1.729.733		
p.m.
			 11.649.301		2.402.000
3.697.009		 2.709.000
Baten van loterijorganisaties							
Bijdrage BankGiro Loterij
400.000		 400.000		 400.000		400.000
			
400.000		 400.000 		 400.000 		 400.000
Baten van andere organisaties
zonder winststreven
Bijdrage Prins Bernhard Cultuurfonds
650.000		 650.000		 650.000		650.000
		
650.000		650.000		 650.000		650.000
Som van de geworven baten		 12.699.301		3.452.000		 4.747.009		3.759.000
					
Lasten							
Besteed aan doelstellingen							
Kunstaankopen
3.395.404		
p.m.		4.151.565		
p.m.
Nationaal Fonds Kunstbezit
723.493		
p.m.		681.000		 p.m.
Belangenbehartiging onderzoeksprojecten
62.500		
p.m.		 20.000		 p.m.
Belangenbehartiging externe kosten
—		
p.m.		16.450		 p.m.
Bewustwording
2.455		
p.m.		52.003		 p.m.
			 4.183.852		
p.m.		4.921.018		
p.m.
Kosten eigen organisatie							
Personeelskosten
864.734		 867.000		 704.014		978.000
Huisvestingskosten
68.426		 71.000		 55.922		62.000
Publiciteit en communicatie
521.331		 482.000		 365.854		594.000
Automatisering
121.128		 114.000		 60.245		140.000
Accountants- en administratiekosten
25.658		 23.000		 23.108		33.000
Kantoorkosten
46.539		 44.000		 44.638		45.000
Algemene kosten
59.703		 54.000		 70.797		61.000
			 1.707.519		1.655.000		 1.324.578		1.913.000
Som van de lasten*		 5.891.371		1.655.000		6.245.596		1.913.000
					
Saldo voor financiële baten en lasten		 6.807.930		 1.797.000		-1.498.587		 1.846.000
					
Baten uit beleggingen en rentebaten							
Directe baten
74.176		
—		
180.820 		—
Valutaresultaat
—		
—		
76.006 		
—
Koerswinst effecten
3.348.070		 1.051.000		 450.106		1.098.000
			 3.422.246 		 1.051.000 		 706.932 		 1.098.000
Kosten van beleggingen		
109.314		 200.000		
82.731		 125.000
Saldo financiële baten en lasten		3.312.932		 851.000		 624.201		 973.000
Saldo van baten en lasten		
10.120.862		2.648.000		 -874.386		2.819.000
					
Bestemming saldo van baten en lasten						
Toevoeging aan reserves (besteedbaar)		 7.379.408 				 -500.078
Bestemmingsreserves						
Onttrekking Acquoy-Nairac Fonds		
—				-62.500
Toevoeging aan fondsen (geoormerkt)		 3.464.947 				 369.191
Onttrekking aan Nationaal Fonds Kunstbezit		 -723.493 				 -681.000
			 10.120.862 				 -874.386
Bestedingspercentage baten:		32,95% (4,18/12,69 mln) 				103,67% (4,92/4,75 mln) 			
Bestedingspercentage lasten:		71,02% (4,18/5,89 mln) 				78,79% (4,92/6,25 mln) 			
*Som der lasten wordt vertekend t.o.v. begroting omdat besteed aan doelstellingen in de begroting een p.m. post is.

FINANCIËN

Fondsen 2017

Stand per
1-1-2017

Rente/rend.

Bij: Dotatie
Af: Bijdragen
Stand per
Totaal		
31-12-2017

AANKOOP
Rembrandtfondsen op Naam
(incl. Nationaal Fonds Kunstbezit)						
Nationaal Fonds 1930
1.086.874 		
		
1.086.874
Cleyndert Fonds
169.732
2.122
		
171.854
Hendrik de Jong Fonds
188.755
94
		
188.849
Beatrijs de Rooy Fonds
792
5
		
797
Jaap en Joanna van der Lee-Boers Fonds
49.641 		
49.641
Stortenbeker Fonds
469.755 		
2.834.661 		
3.304.416
Dura Kunstfonds
1.191.963
42.307
		
1.234.270
Ina van Doormaal Fonds
100.000 		
		
100.000
Daan Cevat Fonds
93.487 		
40.000
53.487
Fonds voor 20ste-eeuwse Nederlandse Schilderkunst
214.500 		
3.000
100.000
117.500
Fonds Leppink-Postuma
120.000 		
87.500
32.500
P.H. Soeters Fonds voor 20ste-eeuwse Glaskunst
77.250 		
		
77.250
BankGiro Loterij Aankoopfonds
		
400.000
359.039
40.961
Kruger Fonds
48.299 		
		
48.299
A.M. Roeters van Lennep Fonds
2.460.627 		
		
2.460.627
Gisbert van Laack Fonds
614.707 		
		
614.707
A. Quist-Rütter Fonds
243.283 		
		
243.283
Maljers-de Jongh Fonds
40.000 		
20.000
20.000
40.000
Liente Dons Fonds
60.000 		
15.000
45.000
Mevrouw dr. E. Frederiks Fonds
196.000 		
		
196.000
Mr. J.J.A.M. Kennis Fonds
33.250 		
15.000 		
48.250
Willem en Mary Reus-de Lange Fonds
408.783 		
38.500
370.283
Fonds 1931
100.000 		
10.000
35.000
75.000
Mevrouw J.J. den Boer-den Herder Fonds
115.000 		
		
115.000
Innorosa Fonds
45.000 		
30.000 		
75.000
E.A. en C.M. Alkema-Hilbrands Fonds
48.000 		
16.000
20.000
44.000
Nationaal Fonds Kunstbezit
4.348.799
336.508
723.493
3.961.814
Mevrouw M. Boersma Fonds
247.759 		
		
247.759
Ruze Fonds
54.000 		
		
54.000
Fonds voor Klassieke Beeldende Kunst
		
17.500 		
17.500
Alida Fonds
75.000 		
50.000
25.000
Schoufour-Martin Fonds [aankoop]
140.000 		
		
140.000
Drs. H.B. Philipp Fonds
113.365
9.863
		
123.227
Het Liesbeth van Dorp Fonds
80.000 		
		
80.000
Eleonora Jeuken-Tesser Fonds
15.000 		
15.000
15.000
15.000
Coleminks Fonds
15.000 		
15.000
15.000
15.000
mr Rickert J-F. Blokhuis Fund
		
15.000
15.000
J.G. van Oord Fonds [aankoop]
		
37.500
37.500
Schorer Romeijn Grothe Fonds
		
15.000
15.000
Totaal Rembrandtfondsen op Naam
13.264.622
390.897
3.443.661
1.568.173
15.531.007
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Stand per
Rente/rend.
Bij: Dotatie
Af: Bijdragen
Stand per
1-1-2017
Totaal		
31-12-2017
						
Themafondsen						
Middeleeuwen en Renaissance
29.000 		
10.500
8.000
31.500
17de-eeuwse schilderkunst
64.060 		
42.500 		
106.560
18de-eeuwse schilderkunst
12.500 		
3.500 		
16.000
19de-eeuwse schilderkunst
12.000 		
32.000 		
44.000
Impressionisme (Claude Monet Fonds)
80.000 		
54.000 		
134.000
Moderne Kunst (1880-1950)
70.750 		
49.500 		
120.250
Naoorlogse en Hedendaagse kunst
70.750 		
49.500 		
120.250
Prenten en Tekeningen
94.366 		
7.500
20.000
81.866
Beeldhouwkunst
72.500 		
27.500 		
100.000
Toegepaste kunst
26.379 		
3.500 		
29.879
Zilver
18.250 		
18.500
18.000
18.750
Glas
60.800 		
56.500 		
117.300
Fotografie
49.500 		
18.000 		
67.500
Niet-Westerse kunst
500 		
1.000 		
1.500
Totaal Themafondsen
661.355
374.000
46.000
989.355
					
Cirkelfondsen					
Titus Fonds
83.499 		
119.500 		
202.999
Utrecht & Gooi Cirkel
24.757 		
60.000
39.489
45.268
Caius Fonds
32.601 		
43.058
75.000
659
Saskia Fonds
23.000 		
22.000 		
45.000
Van Rijn Fonds
15.500 		
38.000
53.500
KOG-Vereniging Rembrandt Fonds
41.000 		
17.000
27.500
30.500
Jheronimus Fonds
12.000 		
20.200
32.200
Hendrickje Fonds
		
40.000
40.000
Totaal Cirkelfondsen
232.357
359.758
267.689
324.426
					
ONDERZOEK					
Rembrandtfondsen op Naam 					
Van der Klaauw Fonds
30.000 		
15.000 		
45.000
Schoufour-Martin Fonds [onderzoek]
150.000 		
20.000
130.000
J.G. van Oord Fonds [onderzoek]
		
37.500
37.500
Totaal Rembrandtfondsen op Naam
180.000
52.500
20.000
212.500
					
Themafondsen 					
Fonds voor Onderzoek naar Moderne en Hedendaagse Kunst
20.000 		
20.000 		
40.000
Claudine de With Beurs			
2.500 		
2.500
Ekkart Fonds
26.139 		
40.000
40.000
26.139
Totaal Themafondsen
46.139
62.500
40.000
68.639
					
14.384.473
390.897
4.292.419
1.941.862
17.125.927
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FINANCIËN

Mogelijk gemaakt dankzij u
GESTEUNDE AANKOPEN 2017
PLAATS

AANVRAGER

BETREFT

1

Amersfoort

Museum Flehite

C. van Wittel, Gezicht op Amersfoort vanaf de Eem

INTERESSEGEBIED

2

Amsterdam

Bijz. Collecties van de UvA

Album amicorum van C.P. Camerling

3

Amsterdam

Museum Van Loon

Bennewitz & Zonen, twee zilveren empire kastanjevazen

4

Amsterdam

Van Gogh Museum

Edvard Munch, Portret van Felix Auerbach

5

Assen

Drents Museum

Selectie zilveren voorwerpen uit de collectie Krekel

6

Den Bosch

Het Noordbrabants Museum

Vincent van Gogh, Collse watermolen

TOEGEKEND
BEDRAG IN €

% VAN DE
AANKOOPSOM

109.489

50%

8.750

50%

12.000

33%

939.198

38%

43.050

50%

200.000

8%

7

Den Haag

Gemeentemuseum Den Haag

Noppenbeker met inscripties

62.500

50%

8

Den Haag

Gemeentemuseum Den Haag

Selectie zilveren voorwerpen uit de collectie Krekel

59.000

50%

9

Den Haag

Gemeentemuseum Den Haag

Lee Bontecou, zonder titel

400.000

42%

10

Dordrecht

Dordrechts Museum

Aert Schouman, behangselreeks Il pastor fido

88.500

29%
50%

11

Edam

Edams Museum

Isaac Ouwater, twee gezichten op Edam

19.289

12

Enschede

Rijksmuseum Twenthe

Jurriaen Andriessen, behangselreeks arcadische landschappen

87.500

50%

13

Groningen

Groninger Museum

Hendrik Nicolaas Werkman, kast met OT- voorstellingen

75.000

25%

14

Haarlem

Teylers Museum

Gerard van Honthorst, De tekenles

37.500

50%

15

Haarlem

Frans Hals Museum

Jan Porcellis, Schepen in een storm

320.000

40%

Hoorn

Westfries Museum

Caspar van Wittel, Gezicht op Hoorn

16

Leens

Landgoed Verhildersum

Martinus van Grevenbroeck, Portret Edzard Tjarda van Starkenborgh

17

Leiden

Museum De Lakenhal

Theo van Doesburg, Contra-compositie VII

18

Leiden

Rijksmuseum van Oudheden

Zwaard van Ommerschans

19

Maatricht

Bonnefantenmuseum

Maastrichtse drie-kranen kan

20

Rotterdam

21

Schoonhoven

65.000
5.000

40%

1.205.821

65%

200.000

36%

75.000

48%

Museum Boijmans Van Beuningen Selectie zilveren voorwerpen uit de collectie Krekel

50.550

50%

Zilvermuseum

Selectie zilveren voorwerpen uit de collectie Krekel

12.750

50%

Linnen ceintuur met versierde ivoren riemtong

18.000

50%

Gebroeders Terwesten, behangselreeks Dido en Aeneas

25.000

50%

22

Uden

23

Zwolle, Heino/Wijhe Museum de Fundatie

Museum voor Religieuze Kunst

Totaal gesteunde aankopen in 2017

4.118.897

BEWUSTWORDING 2017
Fellowship

2.455

Totaal bewustwording in 2017

2.455

BELANGENBEHARTIGING 2017
Maastricht

Bonnefantenmuseum

Onderzoek naar de Meester van Elsloo

20.000

Uden

Museum voor Religieuze Kunst

Onderzoek ‘De stad als klooster’

20.000

RU Nijmegen

Mevr. drs. Marjolijn Kruip

Deelonderzoek wapenborden van het Gulden Vlies in Den Haag

Culemborg

Elisabeth Weeshuis Museum

Onderzoek naar historische schilderijencollectie

Totaal belangenbehartiging in 2017
TOTAAL BESTEED AAN DOELSTELLING IN 2017

2.500
20.000
62.500
4.183.852

UIT ALGEMENE
MIDDELEN

BGL AANKOOPFONDS

50.000

BIJDRAGE
FONDSEN

FONDSEN

39.489
20.000

Utrecht & Gooi Cirkel
Themafonds Prenten en Tekeningen

8.750

KOG-Vereniging Rembrandt Fonds

U
 it de algemene middelen, inclusief
het Prins Bernhard Cultuurfonds
Uit het BankGiro Loterij Aankoopfonds
Uit Fondsen op Naam

12.000
20.000

Maljers-de Jongh Fonds

117.800

50.000
32.200

Alida Fonds
Jheronimus Fonds

12.859

49.641

Jaap en Joanna van der Lee-Boers Fonds

35.000

Fonds 1931

75.000

Caius Fonds

38.500

Willem en Mary Reus-de Lange Fonds

919.198

Toegekende bedragen gesteunde werken

43.050

24.000
325.000
50.000

1.522.823
2.237.035

19.289
87.500

Fonds Leppink-Postuma

55.000

20.000

E.A. en C.M. Alkema-Hilbrands Fonds

3.750

18.750
15.000

KOG-Vereniging Rembrandt Fonds
Liente Dons Fonds

265.000

40.000
15.000

Daan Cevat Fonds
Coleminks Fonds

359.039

(nog) geen prijsovereenstemming bereikt

65.000
5.000
182.328

200.000

91.500
57.000

723.493
100.000

Nationaal Fonds Kunstbezit
Fonds voor de 20ste-eeuwse Nederlandse Schilderkunst

53.500
40.000
15.000

Van Rijn Fonds
Hendrickje Fonds
Eleonora Jeuken-Tesser Fonds

18.000

Themafonds Zilver

50.550

Middeleeuwen en Renaissance
17de-eeuwse schilderkunst
18de-eeuwse schilderkunst

12.750
10.000

8.000

359.039

1.522.823

Themafonds Middeleeuwen

25.000
2.237.035

Van prehistorie tot hedendaags versterkt:

19de-eeuwse schilderkunst
Glas
Prenten en Tekeningen
Moderne en Hedendaagse kunst

2.455

Toegepaste kunst

2.455

Zilver
20.000

Schoufour-Martin Fonds

20.000

Ekkart Fonds (Schenking Stichting Dames Spoorenberg 2016)

Claudine de With Beurs

2.500
20.000
2.500
2.241.990

60.000
359.039

1.582.823

Ekkart Fonds

Oudheid en Archeologie

FINANCIËN

Financiële huishouding
Erfstellingen en legaten
€ 10.000.000

Erfstelling en legaten

€ 8.000.000

NALATENSCHAP -->
VAN €5.950.000

€ 6.000.000

€ 4.000.000
<-- NALATENSCHAP
VAN €1.600.000

€ 2.000.000

2013

2014

2015

2016

2017

De nalatenschap van de heer
Den Boer was niet alleen
uitzonderlijk qua bedrag,
maar ook qua inboedel, die uit
vele verzamelingen bestond.
De Vereniging Rembrandt heeft
verschillende musea blij kunnen
maken met schenkingen uit
deze boedel.

De Vereniging Rembrandt is bijzonder dankbaar voor
de erfenissen en legaten die zij ontvangt. In 2017 werd
haar het uitzonderlijke bedrag van € 9,7 miljoen toebedeeld. Erfenissen en legaten vallen in principe toe aan
de reserves van de Vereniging, tenzij een bijzondere
voorliefde voor een bepaald verzamelgebied bekend is
of uit het testament blijkt. In dat geval wordt afhankelijk
van de hoogte van de nalatenschap, het g
 eërfd vermogen
toegevoegd aan een bestaand fonds – bijvoorbeeld een
van de Themafondsen – of wordt met dat vermogen
ter herinnering aan de erflater een Fonds op Naam
opgericht. Als blijk van waardering schenkt de Vereniging
Rembrandt speciale aandacht aan potentiële erflaters,
onder andere door hen uit te nodigen voor ontvangsten
of hen een attentie in de vorm van een boek te sturen.

p I n 2017 ontving de Vereniging Rembrandt de tot nog

p

p

Leonie Pels Rijcken, secretaris van
de Vereniging Rembrandt

p

p

p
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toe grootste nalatenschap uit haar geschiedenis, van
de heer H.J.G. den Boer
N
 aast een omvangrijk geldbedrag liet de heer Den
Boer ook een groot aantal kunstvoorwerpen na,
waarmee de Vereniging de collecties van een veertiental musea door het hele land voor een waarde
van ruim € 650.000 heeft kunnen versterken
E
 en tweede grote nalatenschap in 2017 is afkomstig
van mevrouw Elisabeth Stortenbeker, waarmee het
in 2001 opgerichte Stortenbeker Fonds kon worden
aangevuld
I n november gaf de Vereniging Rembrandt het boekje
Voor nu/Voor later uit, om leden te wijzen op de
mogelijkheden om te schenken of na te laten aan de
Collectie Nederland
I n 2017 hebben zestien mensen geïnformeerd naar
de mogelijkheden om na te laten aan de Vereniging
Rembrandt, waarvan twaalf hebben aangegeven de
Vereniging te hebben benoemd in hun testament
I n december heeft de Vereniging Rembrandt alle
(potentiële) erflaters met wie in 2017 contact is
geweest, het boek Kunst=Zinnig van Henk van Os
toegestuurd

Schenkingen en sponsoring
Sponsoring

€ 600.000

Schenkingen

Reserves en fondsen

€ 500.000
€ 400.000
€ 300.000
€ 200.000
€ 100.000

2013

2014

2015

2016

2017

Eenmalige schenkingen
en sponsoring
De Vereniging Rembrandt ontvangt naast structurele
bijdragen, in de vorm van contributie-, meester- en
cirkellidmaatschappen, ook eenmalige schenkingen.
In 2017 werd € 47.329 extra bijgedragen door de leden.
Daarnaast zijn er losse donaties à € 61.251 ontvangen.
In maart 2017 was de Vereniging aanwezig met een mini
tentoonstelling op de TEFAF in Maastricht. De standruimte is aangeboden door de organisatie van de TEFAF
en de verzekering van de kunstwerken gedurende de
beurs door de firma Hiscox.

Fondsen op Naam en Cirkels
De Vereniging belegt eveneens het vermogen dat in
de fondsen is ondergebracht: dit zijn Fondsen op
Naam, Themafondsen en Cirkelfondsen. De beleggingsresultaten van het vermogen van de fondsen (het saldo
van zowel de baten als de lasten) worden aan de
reserves van de Vereniging toegevoegd. Bij een klein
aantal in het verleden opgerichte fondsen worden de
beleggingsbaten overeenkomstig de toen gemaakte
afspraken toegerekend aan de inkomsten van die
fondsen onder aftrek van verleende schenkingen.
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De Vereniging Rembrandt heeft substantiële algemene
reserves en fondsen. Er is in 2017 ruim € 10 miljoen
toegevoegd, terwijl er in 2016 circa € 0,87 miljoen
is onttrokken. De reserves worden aangewend om
op lange termijn de statutaire doelstellingen van de
Vereniging te ondersteunen en de continuïteit van de
voorzienbare werkzaamheden te waarborgen. Alleen
wanneer zich de mogelijkheid voordoet een aankoop
van uitzonderlijk belang mogelijk te maken worden
de reserves aangesproken. Het door de Vereniging
gehuldigde principe dat de contributies en giften van
leden optimaal ten goede aan de doelstelling moeten
komen, komt tot uiting in:

p E en beleggingsbeleid dat gericht is op een rendement tegen een aanvaardbaar risico. Het streven is
dat er voldoende inkomen gegenereerd moet worden
in combinatie met het streven om het vermogen in
reële termen op lange termijn in stand te houden en
mogelijk in waarde te laten groeien, waarbij de beleggingsinkomsten in eerste instantie worden gebruikt
om de organisatiekosten van de Vereniging te dekken.
 e 25%-norm (CBF). Maximaal 25% procent van de
pD
inkomsten uit eigen fondsenwerving mag worden
besteed aan uitgaven voor fondsenwerving. De
Vereniging bleef in 2017 daar net als voorgaande
jaren ver onder: 2,2% (2016: 5,37%).
 et hanteren van een eigen norm voor de kosten
pH
van beheer en administratie. Deze mogen maximaal
10% bedragen ten opzichte van de totale lasten.
De Vereniging bleef in 2017 onder deze norm: 5,69%
(2016: 4,69%).

FINANCIËN

Interne en externe controle

Beleggingsbeleid

Het bestuur, met de penningmeester als primus inter
pares, is verantwoordelijk voor de financiën van de
Vereniging Rembrandt. Daarnaast is er een financiële
commissie, bestaande uit drie leden van het bestuur
onder wie de penningmeester, die organisatorisch bij
haar werkzaamheden wordt ondersteund door het
hoofd financiën van de Vereniging. De financiële
commissie komt ieder kwartaal bijeen en rapporteert
aan het bestuur, dat de besluiten neemt en verantwoording aflegt in het jaarverslag en de Algemene
Ledenvergadering. EY en het CBF controleren.

De Vereniging Rembrandt streeft naar verantwoord
beheer, door zo professioneel mogelijk, met goed
rendement en tegen zo laag mogelijke kosten te beleggen, met oog voor maatschappelijk verantwoordelijk
ondernemen. Het beleggingsbeleid van de Vereniging
Rembrandt is vastgelegd in het op 22 september 2017
door het bestuur vastgestelde beleggingsreglement dat
op de website van de Vereniging is gepubliceerd. In het
beleggingsbeleid van de Vereniging staan centraal: een
lange beleggingshorizon, risicospreiding door diversificatie, beheersbare complexiteit, lage en transparante
kosten, en maatschappelijk verantwoord beleggen.

Risicomanagement
De Vereniging Rembrandt inventariseert periodiek de
risico’s die er voor de organisatie bestaan en de maatregelen die zijn getroffen om die te beheersen. Dat doet
zij aan de hand van de Grant Thornton-methode, een
methode die ook in het MKB wordt gebruikt. Die bestaat
uit zo’n veertig punten met betrekking tot strategische
risico’s, operationele risico’s, compliance en financiële
verslaggeving. Het gaat om vragen over onderwerpen
als databeveiliging, financiële reserves, liquiditeit, bedrijfsprocessen, productontwikkeling, het voldoen aan
relevante wet- en regelgeving, inclusief doelstellingen
op lange termijn. Van deze onderwerpen zijn de kans
en impact in kaart gebracht inclusief de beheersingsmaatregelen.
De Vereniging is in 2017 begonnen met het verder
automatiseren van het betalingsverkeer en de leden
administratie, mede om het betaalgemak voor de leden
te verbeteren. Vanwege de Algemene Verordening
Gegevensbescherming die in mei 2018 van kracht
wordt, zullen de relevante beheersingsmaatregelen in
2018 nog verder worden aangescherpt.
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Het bestuur van de Vereniging Rembrandt heeft eind
2016 besloten om in het beleggingsbeleid de profes
sionele aanpak, het beleid en de keuzes van het Prins
Bernhard Cultuurfonds (PBC) te volgen en de beleggings
portefeuille van het PBC als uitgangspunt te nemen
voor de inrichting van de beleggingsportefeuille van de
Vereniging Rembrandt. Het PBC bezit een beleggingscommissie met experts en heeft na een uitvoerige
procedure TKP Investments als fiduciair beheerder ge
selecteerd. Ruim twintig pensioenfondsen (1,7 miljoen
Nederlanders) maken gebruik van de dienstverlening
van TKP Investments. TKP Investments is een 100% onderdeel van Aegon Asset Management. Sinds eind 2016
is TKP Investments ook de fiduciair beheerder van de
Vereniging Rembrandt.
In het beleggingsbeleid is duurzaamheid op zorgvuldige
wijze opgenomen. De Vereniging volgt de United Nations
Global Compact-principes op het gebied van mensenrechten, kinderarbeid, milieu en anticorruptie.
De penningmeester en het hoofd financiën hebben vier
keer per jaar, waarvan eenmaal met de hele financiële
commissie, overleg met de fiduciair vermogensbeheerder om de beleggingsresultaten te evalueren.

ORGANISATIE

De pijlers van de Vereniging
Algemene Ledenvergadering

Bestuur

De Algemene Ledenvergadering (ALV) is het hoogste orgaan van de Vereniging Rembrandt. Zij stelt belangrijke
zaken met betrekking tot de Vereniging vast, zoals benoemingen van de leden van het bestuur en van de
raad van adviseurs, het jaarverslag, de jaarrekening, de
begroting en beleidsvoornemens, en geeft het bestuur
mandaat om te beslissen over aankopen. Op 24 juni
2017 vond de Algemene Ledenvergadering plaats in
Den Haag.

Het bestuur van de Vereniging Rembrandt bestaat uit
experts uit de wetenschaps- en museumwereld, aan
gevuld met particuliere kunstkenners uit het maatschappelijk veld. Bestuursleden worden benoemd voor een
termijn van vier jaar en kunnen tweemaal voor eenzelfde
termijn worden herbenoemd. Bij de benoeming van
nieuwe leden wordt goed gekeken welke expertise
binnen het bestuur ontbreekt. Dat gaat zowel om
kunsthistorische expertise op verschillende terreinen
als om kennis op het gebied van bijvoorbeeld marketing
en juridische zaken.

De Vereniging
opereert namens
ruim 15.000
Rembrandtleden
door het hele land

Bestuur per 24 juni 2017
De heer drs. A.A. Fock, voorzitter
De heer drs. W. Weijland, vicevoorzitter
De heer dr. R.R. Kuijten, penningmeester
De heer mr. C.A. de Zeeuw, secretaris
De heer drs. T.D.W. Dibbits
De heer drs. F.J. Duparc
De heer A.Ph.J. de Haseth Möller
De heer prof. dr. P.A. Hecht
De heer mr. J.J.J. van Lanschot
Mevrouw prof. mr. E.M.L. Moerel
De heer drs. W.M.J. Pijbes
Mevrouw dr. H.H. Pijzel-Dommisse
De heer drs. R.C.J.J. Priem
Mevrouw mr. drs. T.S.M. van Schie
De heer drs. P.J. Schoon
De heer prof. dr. C.B. Smithuijsen
De heer dr. E.J. van Straaten
Als nieuw lid van het bestuur is dit jaar benoemd
de heer drs. T.D.W. Dibbits, hoofddirecteur van het
Rijksmuseum, Amsterdam.
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ORGANISATIE

(Neven)functies
(Neven)functies in 2017 die voor het bestuurslidmaatschap
van de Vereniging Rembrandt relevant (kunnen) zijn:
—De heer drs. W. Weijland: directeur-bestuurder Rijksmuseum van Oudheden, lid raad van toezicht VSB
Donatiefonds, lid bestuur VSB Vermogensfonds, jurylid
Prins Bernhard Cultuurfonds BankGiro Loterij Museumprijs, lid van bestuur Stichting Museumjeugduniversiteit
— De heer dr. R.R. Kuijten: lid bestuur Stichting Corps
museum & Archieven van het Utrechtsch Studenten Corps
—De heer mr. C.A. de Zeeuw: lid bestuur Stichting
Lucas van Leyden Mecenaat (Museum De Lakenhal)
— De heer drs. T.D.W. Dibbits: hoofddirecteur Rijksmuseum te Amsterdam, voorzitter raad van toezicht
Stichting Amstel 218 (Collectie Six), lid bestuur De Pont,
museum voor hedendaagse kunst, lid bestuur Stichting
Beau Lieu et Beaux Arts, lid bestuur Stichting Duivenvoorde, lid raad van advies Koninklijk Oudheidkundig
Genootschap, lid State Hermitage Museum International
Advisory Board
—De heer drs. F.J. Duparc: lid bestuur Stichting Kasteel
Middachten; voorzitter Stichting Vrienden van de Universitaire Bibliotheken Leiden, lid International Advisory
Board Sotheby’s, lid keuringscommissie Tefaf, lid
bestuur Stichting Jheronimus Bosch 500
—De heer A.Ph.J. de Haseth Möller: lid bestuur Johan
Maurits Compagnie, lid bestuur Vereniging Particulier
Historische Buitenplaatsen
—De heer mr. J.J.J. van Lanschot: voorzitter FIN (belangenvereniging van vermogensfondsen in Nederland),
voorzitter SBF (Samenwerkende Brancheorganisaties
Filantropie)
—Mevrouw prof. mr. E.M.L. Moerel: lid raad van toezicht
Mauritshuis
—De heer drs. W.M.J. Pijbes: lid bestuur Museum
Voorlinden, directeur Stichting Droom en Daad, lid Board
of Trustees TEFAF
—Mevrouw dr. H.H. Pijzel-Dommisse: lid adviescommissie Monumentenzorg Prins Bernhard Cultuurfonds;
lid raad van toezicht Huis Doorn
—Mevrouw mr. drs. T.S.M. van Schie: vicevoorzitter
raad van toezicht Frans Hals Museum/De Hallen
—De heer drs. P.J. Schoon: directeur Dordrechts
Museum; lid Commissie Museale Verwervingen sinds
1933; lid bestuur Brantsen van de Zyp Stichting; lid van
raad van commissarissen Vereeniging Nederlandsch
Historisch Scheepvaart Museum
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Raad van adviseurs
Dit orgaan adviseert het bestuur over aanvragen voor
financiële steun bij kunstaankopen, maar ook over
andere zaken die de Vereniging aangaan, zoals fiscale
zaken, belangenbehartiging, publiciteit, marketing en
het werven van nieuwe leden. Net als bij het bestuur
wordt bij de samenstelling van de raad van adviseurs
goed gekeken welke expertise nog ontbreekt. Adviseurs
met een kunsthistorische achtergrond geven ook preadviezen ten behoeve van de besluitvorming van het
bestuur als er aanvragen op hun vakgebied worden
gedaan. Nieuwe bestuursleden hebben altijd zitting
gehad in de raad van adviseurs.
Raad van adviseurs
per 24 juni 2017
De heer prof. dr. J.N.M. van Adrichem
Mevrouw drs. E. Barents
De heer drs. Q. B. Buvelot
De heer prof. dr. R.E.O. Ekkart
De heer prof. dr. M. Forrer
De heer mr. H.F. Heerkens Thijssen
De heer drs. J.J. Heij
Mevrouw prof. dr. S.J.C. Hemels
Mevrouw drs. A.J.W.C.M. Hopmans
Mevrouw drs. A.P.H.M. Hovius MBA
Mevrouw drs. G.W.M. Jager
De heer drs. J.B.M. Janssen
De heer F.J.P. Kessels
De heer mr. G.C. Kikkert
Mevrouw drs. G.M.E. Knol
De heer drs. G.C.M. Luijten
De heer drs. M.P. van Maarseveen
De heer prof. dr. V. Manuth
De heer mr. J.L. Miedema
Mevrouw drs. H.D.A.W. van Notten
De heer mr. A.R.T. Odle
Mevrouw drs. M.H. van Ogtrop-Quintus
De heer dr. P.H. Rem
De heer drs. B. Rutten
De heer drs. K.J.J. Schampers
De heer prof. dr. M.S. Sellink
De heer A.G.L. Strengers
Mevrouw C.L.E. van Tets-van Tienhoven
Drs. C. baron van Tuyll van Serooskerken
Mevrouw ir. M.L.W. Vehmeijer-Verloop

Klachtencommissie
fondsenwerving
Mocht er onverhoopt een klacht zijn over de wijze van
fondsenwerving en/of de wijze van voorlichting dan
kan deze ingediend worden bij de klachtencommissie
fondsenwerving. Ook in 2017 heeft deze commissie
geen klacht in behandeling hoeven nemen.
De commissie bestaat uit de volgende leden:
De heer mr. D.H. Beukenhorst, voorzitter
Mevrouw mr. A.M.C. Marius-van Eeghen, secretaris
Mevrouw mr. M.C. Scholten
Mevrouw mr. J. Cohen Jehoram-Mendlik
Mevrouw mr. B.M. Vroom-Cramer

Bureau

Directeur Fusien Bijl de Vroe
met het bestuur van de

Mevrouw mr. P.H.E. Voûte
Jonkheer M.A. van Weede

Vereniging Rembrandt
(Ruud Priem, Wim Pijbes en
Wim Weijland ontbreken
op de foto)

Als nieuwe leden van de raad van adviseurs zijn dit jaar
benoemd de heer drs. Q.B. Buvelot, hoofdconservator
Mauritshuis, Den Haag, mevrouw drs. G.M.E. Knol,
directeur Museum De Lakenhal, Leiden, de heer drs.
B. Rutten, artistiek directeur Centraal Museum, Utrecht
en de heer prof. dr. M.S. Sellink, hoofddirecteur en
hoofdconservator Koninklijk Museum voor Schone
Kunsten, Antwerpen.
De Vereniging heeft in 2017 afscheid genomen van
de heer drs. T.D.W. Dibbits vanwege zijn toetreding
tot het bestuur, van de heer mr. F.A.J. van Hall vanwege
het volgens de statuten aflopen van zijn tweede termijn en op zijn verzoek van de heer drs. K.M.T. Ex.
De Vereniging heeft met groot verdriet ook afscheid
genomen van mevrouw drs. C.J.M. de With, die in
2017 op 35-jarige leeftijd overleed.

Adviescommissie beurzen
Deze commissie onder leiding van de heer prof. dr.
R.E.O. Ekkart brengt advies uit aan het bestuur over
de aanvragen van onderzoeksbeurzen.
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De organisatie wordt aangestuurd door de directeur,
hierin ondersteund door de secretaris. Het bureau
houdt zich onder meer bezig met taken op het gebied
van marketing, communicatie, financiën, ledenbeheer en
ledenadministratie. De salarissen van de medewerkers
van het bureau worden gebaseerd op de salarisschalen
van de Museum-CAO.
Eind 2017 was het bureau als volgt samengesteld:
Drs. Fusien (F.M.) Bijl de Vroe-Verloop, directeur
Mr. Leonie (L.C.V.) Pels Rijcken, secretaris
Drs. Simone (S.D.E.) Bot, financiën
Marloes (M.) van Leersum, marketing
Paul (P.J.R.) van den Biesen MA, mecenaat
Dr. Gerdien (G.E.) Wuestman, publicaties en
onderzoeksbeurzen
Hilbert (H.) Lootsma MA, onderzoek
Thomas (T.) Coumans MA, presentaties en ontvangsten
Carolien (J.C.) Haverkate, relatiebeheer
Laura (L.E.) Teeuwisse, directiesecretariaat
Kirsten (K.N.) Arends, ledenbeheer
Jolanda (J.C.) IJntema, ledenadministratie
Agnes (A.C.) Nahuys, ledenadministratie
Fenny (F.) van Dokkum, boekhouding
In 2017 is afscheid genomen van Patricia (P.E.C.) Motos,
directiesecretaresse. Heleen (H.J.) Boender is enkele
maanden in dienst geweest als medewerker (online)
communicatie.

BIJLAGE 1

Rembrandtfondsen en hun doelstelling:
AANKOOP
FONDS

DOELSTELLING (verkort) volledige doelstelling op de website van de Vereniging Rembrandt

Fondsen op Naam
Schorer Romeijn Grothe Fonds (2017)
J.G. van Oord Fonds [aankoop] (2017)
Mr Rickert Blokhuis Fund (2017)
Eleonora Jeuken-Tesser Fonds (2016)
Het Liesbeth van Dorp Fonds (2016)
Coleminks Fonds (2016)
Drs. H.B. Philipp Fonds (2016)
Alida Fonds (2016)
Schoufour-Martin Fonds [aankoop] (2016)
Fonds voor Klassieke Beeldende Kunst (2015)
Ruze Fonds (2015)
Mevrouw M. Boersma Fonds (2015)
Nationaal Fonds Kunstbezit (2014)
Fonds 1931 (2014)
Innorosa Fonds (2014)
Mevrouw J.J. den Boer-den Herder Fonds (2014)
E.A. en C.M. Alkema-Hilbrands Fonds (2014)
Mr. J.J.A.M. Kennis Fonds (2013)
Mevrouw dr. E. Frederiks Fonds (2013)
Maljers-de Jongh Fonds (2012)
Liente Dons Fonds (2012)
A. Quist-Rütter Fonds (2012)
Willem en Mary Reus-de Lange Fonds (2012)
Gisbert van Laack Fonds (2011)
BankGiro Loterij Aankoopfonds (2010)
P.H. Soeters Fonds voor 20ste-eeuwse Glaskunst (2010)
Kruger Fonds (2010)
A.M. Roeters van Lennep Fonds (2010)
Claude Monet Fonds (2009)
Fonds Leppink-Postuma (2008)
Fonds voor 20ste-eeuwse Nederlandse Schilderkunst (2007)
Ina van Doormaal Fonds (2006)
Daan Cevat Fonds (2006)
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Aankoop van schilderkunst, bij voorkeur voor in Den Haag gevestigde musea
Aankoop van religieuze kunst, bij voorkeur op het terrein van het protestantisme en
voor Museum Catharijneconvent
Aankoop van kunst op het gebied van ‘Photography, Humour & Design’
Aankoop van kunst in het algemeen, bij voorkeur voor Museum Het Valkhof
Aankoop van kunst van de Haagse School en het internationale impressionisme
Aankoop van kunst gerelateerd aan de landen Amerika, Brazilië, Zwitserland en
Zuid-Afrika en/of de stad Haarlem
Bedoeld voor de doelstelling van de Vereniging in de breedste zin van het woord
Aankoop van landschapsschilderkunst
Aankoop van laat-middeleeuwse beeldhouwkunst
Aankoop van kunst van vóór 1910
Aankoop van kunst van Nederlandse kunstenaars uit de eerste helft van de 20ste
eeuw, bij voorkeur schilder- en beeldhouwkunst
Aankoop van 20ste-eeuwse schilderkunst met een voorkeur voor figuratieve kunst
Aankoop van kunst van evident en eminent belang voor het Nederlands openbaar
kunstbezit
Aankoop van kunst en toegepaste kunst in het algemeen
Aankoop van 20ste- en 21ste-eeuwse kunst, bij voorkeur glas, keramiek en fotografie
Aankoop van schilderkunst tot 1950, kerkbeelden van vóór 1800 en aan farmacie
gerelateerde kunstvoorwerpen
Aankoop van 20ste-eeuwse Nederlandse beeldende kunst met een voorkeur voor
Nederlandse abstracte kunst van het interbellum
Aankoop van kunst vanaf 1500 met een voorkeur voor kerkelijke kunst
Aankoop van schilderkunst of toegepaste kunst van vóór 1880
Aankoop van kunst uit de periode 1850-1920
Aankoop van tekeningen en aquarellen
Aankopen van kunst(voorwerpen) voor bij voorkeur het Kröller-Müller Museum,
Museum Beelden aan Zee of het Cobra Museum
Aankoop van toegepaste kunst en kunstvoorwerpen voor Huis Van Gijn, het
Dordrechts Museum en Erfgoedcentrum DiEP (thans Regionaal Archief Dordrecht),
bij voorkeur gerelateerd aan de stad Dordrecht en regio
Aankoop van kunst(voorwerpen) met onder meer een relatie tot de Rijnvaart en de
stad en haven van Rotterdam
Aankopen voor musea die geen directe steun van de BankGiro Loterij ontvangen
Aankoop van 20ste-eeuwse, bij voorkeur Nederlandse glaskunst
Aankoop van kunst bij voorkeur met een relatie met de Nederlandse architectuur
Aankoop van schilderkunst of toegepaste kunst van vóór 1850
Aankoop van impressionistische schilderkunst
Aankopen voor Rijksmuseum Twenthe of een van de andere Overijsselse musea
Aankoop van Nederlandse schilderkunst uit de 20ste eeuw
Aankoop van werken uit de school van Barbizon
Aankoop van kunst van Rembrandt of kunstenaars die hem hebben beïnvloed of
door hem zijn geïnspireerd
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Dura Kunstfonds (2002)
Stortenbeker Fonds (2001)
Jaap en Joanna van der Lee-Boers Fonds (2000)
Beatrijs de Rooy Fonds (1998)
Hendrik de Jong Fonds (1983)
Fonds Cleyndert (1967)
Nationaal Fonds 1930 (1930)

Aankoop van kunst voor bij voorkeur Rotterdamse musea, die bij voorkeur vanwege
het onderwerp of de maker verbonden is aan Rotterdam en omgeving
Aankoop van beeldende kunst en toegepaste kunst in het algemeen
Aankoop van glaskunst
Aankoop van bloemstillevens, objecten verbonden met het huis Oranje-Nassau en
historieschilderkunst
Aankoop van bij voorkeur tekeningen die tenminste 40 jaar oud zijn
Aankoop van kunstwerken in het algemeen
Aankoop van kunstwerken in het algemeen

Themafondsen
Themafonds Middeleeuwen en Renaissance
Themafonds 17de-eeuwse schilderkunst
Themafonds 18de-eeuwse schilderkunst
Themafonds 19de-eeuwse schilder kunst
Themafonds Moderne en Hedendaagse kunst
Themafonds Niet-Westerse kunst
Themafonds Beeldhouwkunst
Themafonds Fotografie
Themafonds Keramiek
Themafonds Toegepaste kunst
Themafonds Glas
Themafonds Zilver
Themafonds Prenten en Tekeningen
Themafonds ten behoeve van Claude Monet Fonds
Cirkelfondsen
Jheronimus Fonds (2016)
Hendrickje Fonds (2016)
Van Rijn Fonds (2014)
Saskia Fonds (2014)
KOG-Vereniging Rembrandt Fonds (2014)
Caius Fonds (2012)
Utrecht & Gooi Cirkel (2011)
Titus Fonds (2004)

Aankoop van kunstwerken met een voorkeur voor werken voor musea in ZuidNederland
Aankoop van kunstwerken met een voorkeur voor werken voor musea in OostNederland
Aankoop van kunstwerken in het algemeen
Aankoop van kunstwerken met een voorkeur voor werken voor musea in Friesland
Aankoop van kunstwerken van kunsthistorische en/of oudheidkundige betekenis
voor Nederland
Aankoop van kunstwerken in het algemeen
Aankoop van kunstwerken met een voorkeur voor werken voor musea in de
provincie Utrecht en het Gooi
Aankoop van kunstwerken op het gebied van naoorlogse en hedendaagse kunst

ONDERZOEKSBEURZEN
FONDS

DOELSTELLING (verkort) volledige doelstelling op de website van de Vereniging Rembrandt

Fondsen op Naam
J.G. van Oord Fonds [onderzoek] (2017)
Schoufour-Martin Fonds [onderzoek] (2016)
Van der Klaauw Fonds (2015)

Kunsthistorisch collectiegerelateerd onderzoek, bij voorkeur met een nadruk op
religieuze kunst, op het terrein van het protestantisme en voor Museum
Catharijneconvent
Kunsthistorisch collectiegerelateerd onderzoek, zo mogelijk met een nadruk op laatmiddeleeuwse beeldhouwkunst
Onderzoek naar de materiële staat van kunstwerken op papier of op aanverwante
dragers door een jonge restaurator

Open Fondsen op Naam/Themafondsen
Claudine de With Beurs (2017)
Fonds voor Onderzoek naar Moderne en
Hedendaagse Kunst (2016)
Ekkart Fonds (2012)
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(Kunsthistorisch) onderzoek, of onderzoek dat een duidelijke relatie heeft met het
openbaar kunstbezit en/of het mecenaat door een jonge promovendus
Kunsthistorisch collectiegerelateerd onderzoek op het gebied van moderne en
hedendaagse kunst
Kunsthistorisch collectiegerelateerd onderzoek
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BIJLAGE 2

Cultural governance
Erkend goed doel

Cultural Governance

Sinds 2016 is voor de goededoelensector de ‘Erkennings
regeling’ van kracht. De erkenningsregeling zorgt voor
eenduidige en door de sector breed gedragen normen.
Donateurs en andere belanghebbenden kunnen erop
vertrouwen dat erkende organisaties aan deze heldere
en strikte normen voldoen. Het CBF houdt toezicht en
toetst organisaties hierop.
Per 1 juli 2016 is de Vereniging Rembrandt een
‘erkend goed doel’ dat wil zeggen dat de Vereniging
voldoet aan de normen gesteld in de erkennings
regeling. Ook in 2017 heeft de Vereniging Rembrandt
de jaarlijkse toetsing met succes doorlopen en behoudt de organisatie de erkenning.

De Vereniging Rembrandt onderschrijft de Governance
Code Cultuur. De Vereniging kent een bestuursmodel
waarbij de directeur onder verantwoordelijkheid van
het bestuur functioneert. Op gezette tijden wordt getoetst of dit model goed aansluit bij de doelstelling en
de organisatie van de Vereniging. Daarbij wordt tevens
de raad van adviseurs en diens rol binnen de Vereniging
betrokken.
In tegenstelling tot veel andere goededoelen
organisaties is de Vereniging Rembrandt geen stichting.
De rechtsvorm van een vereniging past haar goed en
komt tot uitdrukking in de sterke betrokkenheid van
de leden. De Cultural Governance Code is bekend bij
de bestuursleden en toepasbaar op de organisatie en
de activiteiten van de Vereniging Rembrandt. In 2017
zijn de uitgangspunten van de Governance Code
Cultuur regelmatig aan de orde geweest.
Volgens principe 5 van de code legt het bestuur
zijn taken, verantwoordelijkheden en werkwijze vast
en handelt het in overeenstemming daarmee. Het bestuur van de Vereniging vervult verschillende rollen.
Allereerst vormt deze het bestuur in de zin van de
wet, daarnaast functioneert het als panel van experts,
vervult het toezichthoudende taken en vormt het
mede een stakeholdersplatform in het kader van de
doelstelling belangenbehartiging van de Vereniging.
De directeur is de centrale figuur bij de uitvoering
van de activiteiten en de verwezenlijking van de doelstellingen van de Vereniging. De directeur geeft leiding
aan het bureau dat het uitgebreide aantal taken en
activiteiten van de Vereniging ten uitvoer brengt. De
directeur onderhoudt samen met de voorzitter van
het bestuur het uitgebreide netwerk van de Vereniging
en draagt met de voorzitter zorg voor de vertegenwoordiging van de Vereniging bij relevante stakeholders
en maatschappelijke organisaties. Ook een transparante
publieke verantwoording van de activiteiten, de fondsenwerving en de besteding van de financiële middelen
zijn een gezamenlijke verantwoordelijkheid. De door
het bestuur goedgekeurde strategie en de begroting
voor het nieuwe jaar zijn richtinggevend bij de uit
voering. Via het managementinformatiesysteem houdt
de directeur zicht op de voortgang en resultaten van
het bestedingenbeleid, de fondsenwerving en de
bedrijfsvoering. De directeur zorgt ervoor dat alle

De Vereniging
Rembrandt
onderschrijft
de Governance
Code Cultuur
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 elangrijke beslissingen en strategische documenten
b
door het bestuur worden vastgesteld. Van het besprokene tijdens de bestuursvergaderingen worden door
de secretaris van het bureau notulen opgesteld.
Bestuursleden en de leden van de raad van adviseurs
ontvangen geen bezoldiging. Jaarlijks evalueert het
bestuur zijn eigen functioneren en dat van de directeur.
Het bestuur bewaakt zijn onafhankelijkheid en is
alert op het voorkomen van mogelijke tegenstrijdige
belangen, zowel voor wat betreft (neven)functies als
voor wat betreft transacties, waaronder steunaanvragen.
In het geval van mogelijke belangenverstrengeling
wordt het betrokken bestuurslid verzocht de vergader
ruimte te verlaten, zodat van enige invloed op de
besluitvorming geen sprake kan zijn.
Het bestuur is verantwoordelijk voor het financiële
beleid en het onderkennen en beheersen van de risico’s.
De financiële commissie, samengesteld uit een aantal
bestuursleden, houdt controle over de (kwartaal)cijfers
en informeert het bestuur ten aanzien van risicobeheersing en de controle daarvan.
Het bestuur streeft naar een optimale besteding van
middelen, zodat effectief en doelmatig wordt gewerkt
aan het realiseren van de doelstellingen. De evaluatie
van doelstellingen geschiedt aan de hand van de (meer
jaren)begroting en een meerjarenplan. De doelstellingen worden in ieder geval jaarlijks bij de bespreking
van de jaarrekening en het jaarverslag geëvalueerd en
zo nodig aangepast. Via het managementinformatiesysteem kunnen de inkomsten en uitgaven doorlopend
worden gevolgd in relatie tot de begroting. Specifieke
doelstellingen en projecten, alsmede de besteding
van de middelen worden in de bestuursvergaderingen
geëvalueerd.
Het bestuur streeft naar optimale relaties met belanghebbenden, met gerichte aandacht voor de informatieverschaffing en de verwerking van wensen, vragen
en klachten. Directe belanghebbenden van de Vereniging zijn de leden en de musea, oftewel de begunstigers
en de begunstigden. Daarnaast zijn er nog vele verwante instellingen, zoals organisaties op het gebied
van kunst en cultuur, fondsen, beleidsmakers, media,
verzamelaars en andere relaties van de Vereniging
waar contact mee wordt onderhouden. Door middel
van het Bulletin van de Vereniging Rembrandt, het
jaarverslag, de website, nieuwsbrieven, persberichten
en de sociale media worden al deze belanghebbenden
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op de hoogte gehouden van de activiteiten van de
Vereniging. Ook organiseert de Vereniging naast de
jaarlijkse Algemene Ledenvergadering andere bijzondere bijeenkomsten en ontvangsten in musea voor
in kunst geïnteresseerde leden en relaties van de
Vereniging. Het bureau is het aanspreekpunt van
de Vereniging en onderhoudt de contacten met de
belanghebbenden via telefoon, e-mail en post.
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Bestuursleden en
de leden van de
raad van adviseurs
ontvangen geen
bezoldiging

Gesteunde aankopen in 2017 (zie pp. 38-39)
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JAARREKENING 2017

Balans per 31 december 2017
(na bestemming resultaat)

ACTIVA		
31-12-2017
31-12-2016
			
€ 		
€
Materiële vaste activa (1)
Kunstvoorwerpen		

1 		

1

Financiële vaste activa (2)
Effecten		

44.519.581 		

38.399.555

Vorderingen en overlopende activa (3)

5.163.758		

1.679.050

Liquide middelen (4)
1.651.480		1.287.477
			
6.815.238 		

2.966.527

			51.334.820 		

41.366.083

PASSIVA
Reserves en fondsen
Reserves (besteedbaar)
Overige reserves (5)
31.931.286		24.551.878
Bestemmingsreserves (6)
893.085		893.085
Totaal reserves		 32.824.371		

25.444.963

Fondsen (geoormerkt) (7)
Rembrandtfondsen op Naam
11.781.694		
9.221.963
Nationaal Fonds Kunstbezit
3.961.814		
4.348.799
Themafondsen
1.057.994		581.355
Cirkels
324.426		232.357
Totaal Fondsen en Cirkels		 17.125.928		

14.384.474

Totaal reserves en fondsen		

39.829.437

49.950.299		

Kortlopende schulden (8)		1.384.521		 1.536.646
			51.334.820		 41.366.083
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Staat van baten en lasten over 2017
			
2017		 2017		 2016		 2018
			Werkelijk €		Begroting €		Werkelijk €		Begroting €
Baten							
Baten van particulieren (9)							
Contributies
665.113		
715.000 		
632.233		
863.000
Giften
1.316.403		
1.687.000 		
1.335.043		
1.846.000
Erfstellingen en legaten
9.667.785		
p.m.		1.729.733		
p.m.
			 11.649.301		2.402.000
3.697.009		 2.709.000
Baten van loterijorganisaties (10)							
Bijdrage BankGiro Loterij
400.000		 400.000		 400.000		400.000
			
400.000		 400.000 		 400.000 		 400.000
Baten van andere organisaties
zonder winststreven (11)
Bijdrage Prins Bernhard Cultuurfonds
650.000		 650.000		 650.000		650.000
		
650.000		650.000		 650.000		650.000
Som van de geworven baten		 12.699.301		3.452.000		 4.747.009		3.759.000
					
Lasten							
Besteed aan doelstellingen (12)							
Kunstaankopen
3.395.404		
p.m.		4.151.565		
p.m.
Nationaal Fonds Kunstbezit
723.493		
p.m.		681.000		 p.m.
Belangenbehartiging onderzoeksprojecten
62.500		
p.m.		 20.000		 p.m.
Belangenbehartiging externe kosten
—		
p.m.		16.450		 p.m.
Bewustwording
2.455		
p.m.		52.003		 p.m.
			 4.183.852		
p.m.		4.921.018		
p.m.
Kosten eigen organisatie (13)							
Personeelskosten
864.734		 867.000		 704.014		978.000
Huisvestingskosten
68.426		 71.000		 55.922		62.000
Publiciteit en communicatie
521.331		 482.000		 365.854		594.000
Automatisering
121.128		 114.000		 60.245		140.000
Accountants- en administratiekosten
25.658		 23.000		 23.108		33.000
Kantoorkosten
46.539		 44.000		 44.638		45.000
Algemene kosten
59.703		 54.000		 70.797		61.000
			 1.707.519		1.655.000		 1.324.578		1.913.000
Som van de lasten*		 5.891.371		1.655.000		6.245.596		1.913.000
					
Saldo voor financiële baten en lasten		 6.807.930		 1.797.000		-1.498.587		 1.846.000
					
Baten uit beleggingen en rentebaten (14)							
Directe baten
74.176		
—		
180.820 		—
Valutaresultaat
—		
—		
76.006 		
—
Koerswinst effecten
3.348.070		 1.051.000		 450.106		1.098.000
			 3.422.246 		 1.051.000 		 706.932 		 1.098.000
Kosten van beleggingen (15)		 109.314		200.000		 82.731		125.000
Saldo financiële baten en lasten		3.312.932		 851.000		 624.201		 973.000
Saldo van baten en lasten		
10.120.862		2.648.000		 -874.386		2.819.000
					
Bestemming saldo van baten en lasten						
Toevoeging aan reserves (besteedbaar)		 7.379.408 				 -500.078
Bestemmingsreserves						
Onttrekking Acquoy-Nairac Fonds		
—				-62.500
Toevoeging aan fondsen (geoormerkt)		 3.464.947 				 369.191
Onttrekking aan Nationaal Fonds Kunstbezit		 -723.493 				 -681.000
			 10.120.862 				 -874.386
Bestedingspercentage baten:		32,95% (4,18/12,69 mln) 			103,67% (4,92/4,75 mln) 			
Bestedingspercentage lasten:		71,02% (4,18/5,89 mln) 			78,79% (4,92/6,25 mln) 			
*Som der lasten wordt vertekend t.o.v. begroting omdat besteed aan doelstellingen in de begroting een p.m. post is.

JAARREKENING 2017

Kasstroomoverzicht

Kasstroomoverzicht
2017
		
€
Liquide middelen per 1 januari
1.287.477
Liquide middelen per 31 december
1.651.480
			
Te verklaren toename (2016: afname)
364.003

-22.538.371

Overschot volgens de staat van baten en lasten (2016: tekort)
Af: daarin begrepen koerswinst effecten en valutaresultaat
Toename beleggingen exclusief koerswinst (2016: toename)
Toename: vorderingen op korte termijn (2016: toename)
Afname: schulden op korte termij (2016: toename)

10.120.862
-3.348.070
-2.771.956
-3.484.708
-152.125

-874.386
-526.112
-20.840.537
-859.008
561.672

364.003

-22.538.371

Saldo toename van liquide middelen (2016 : afname)

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte
methode. Het geeft informatie over het verloop van
de veranderingen in geldmiddelen en kasequivalenten
gedurende de verslagperiode door vanuit de staat van
baten en lasten correcties toe te passen voor resul
taatposten die geen operationele kasstroom met zich
meebrengen en voor kasstromen die in de betreffende
periode geen resultaatpost zijn.
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2016
€
23.825.848
1.287.477

Toelichting op de balans en de
staat van baten en lasten
Algemeen
Het doel van de Vereniging Rembrandt is het behouden
van kunstschatten voor Nederland, het verrijken van en
het opkomen voor het Nederlands openbaar kunstbezit,
het daartoe vergroten van de publieke belangstelling
voor en het verhogen van de kennis van het roerend
cultureel erfgoed, in het bijzonder in Nederlandse
openbare collecties.
Bij de inrichting van de jaarrekening is voldaan
aan de Richtlijnen Fondsenwervende instellingen van
de Raad voor de Jaarverslaggeving, in het bijzonder
Richtlijn 650 Fondsenwervende instellingen.

Waarderingsgrondslagen

RESERVES EN FONDSEN (5) (6) (7)

Het vermogen is gesplitst in reserves (besteedbaar) en
fondsen (geoormerkt) bestaande uit Rembrandtfondsen
op Naam, Themafondsen en Cirkels. Het bestuur geeft
door de benoeming van de reserves aan op welke wijze
zij de haar ter beschikking staande middelen wenst aan
te wenden. Wanneer het bestuur een deel van de reserves heeft afgezonderd voor een speciaal doel, is deze
reserve opgenomen als een bestemmingsreserve.
Wanneer door derden aan een deel van de middelen
een specifieke besteding is gegeven, is dit deel aangemerkt als ‘bestemmingsfonds’. Fondsen onderscheiden
zich dus in die zin van reserves, dat niet het bestuur,
maar een derde een bestemming aan de middelen heeft
gegeven. Na de overeengekomen termijn van
25 jaar, tenzij anders vermeld, wordt het resterende
fondsvermogen toegevoegd aan de overige reserves.

MATERIËLE VASTE ACTIVA (1)
KUNST VOORWERPEN

KORTLOPENDE SCHULDEN (8)

Deze voorwerpen zijn geschonken aan de Vereniging
Rembrandt onder de last van langdurig bruikleen aan
een museum of persoon. Vanwege deze verplichting,
verbonden aan de schenking, is het eigendom voor
€ 1 op de balans opgenomen.

De kortlopende schulden worden bij eerste verwerking
opgenomen tegen de reële waarde.

FINANCIËLE VASTE ACTIVA (2)
EFFECTEN

De effecten worden gewaardeerd tegen marktwaarde
(beurswaarde) per balansdatum. Zowel gerealiseerde
als niet-gerealiseerde koersmutaties worden in de staat
van baten en lasten opgenomen. De effecten worden
aangehouden ter belegging. Participaties in niet frequent
marktgenoteerde beleggingsinstellingen worden gewaar
deerd tegen de door de beheerder van deze beleggingsinstelling gerapporteerde intrinsieke waarde (zijnde de
marktwaarde van de participaties op basis van de onder
liggende intrinsieke waarden, eventueel vastgesteld op
basis van waarderingsmodellen).
VORDERINGEN EN OVERLOPENDE ACTIVA (3)

De vorderingen en overlopende activa worden bij eerste
verwerking opgenomen tegen de reële waarde.
LIQUIDE MIDDELEN (4)

Liquide middelen worden gewaardeerd tegen
nominale waarde en staan ter vrije beschikking van de
Vereniging.
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PENSIOENEN

De aan de pensioenuitvoerder te betalen premie wordt
als last in de staat van baten en lasten verantwoord.
De te betalen premie dan wel de vooruitbetaalde
premie per jaareinde wordt als overlopend passief respectievelijk overlopend actief verantwoord. De pensioenregeling betreft een beschikbare premieregeling.

JAARREKENING 2017

Resultaatbepalingsgrondslagen

BATEN VAN ANDERE ORGANISATIES ZONDER
WINSTSTREVEN (11)

BATEN EN LASTEN

Baten en lasten worden toegerekend aan de periode
waarop zij betrekking hebben.
BATEN
BATEN VAN PARTICULIEREN (9)

De baten van particulieren (baten uit eigen fondsenwerving) worden verantwoord voor het door de Vereniging ontvangen bedrag zonder dat de door de eigen
organisatie gemaakte kosten in mindering zijn gebracht,
tenzij anders vermeld. Als baten van particulieren
worden aangemerkt: donaties en giften, contributies,
sponsoring, erfstellingen en legaten, en overige baten
uit eigen fondsenwerving. Baten van bedrijven zijn dermate gering, dat zij derhalve ook tot de baten van particulieren gerekend worden.
Baten uit nalatenschappen worden opgenomen in
het boekjaar waarin de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld. Voorlopige uitbetalingen in de vorm
van voorschotten worden in het boekjaar waarin ze
worden ontvangen verantwoord als baten uit nalatenschappen, voor zover deze niet reeds in een voorgaand
boekjaar zijn verantwoord. Verkrijgingen belast met
vruchtgebruik worden, indien van toepassing alleen
in de toelichting vermeld. Zij worden pas in de staat van
baten en lasten verantwoord bij het einde van het
vruchtgebruik of bij eerdere verkoop van het bloot
eigendom.
BATEN VAN LOTERIJORGANISATIES (10)

Bijdragen ontvangen uit nationale loterijen worden
verantwoord voor het door de Vereniging ontvangen
bedrag. De verwerking vindt plaats in het jaar waarin de
bate is ontvangen dan wel door die derde is toegezegd.
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Bijdragen ontvangen van andere fondsenwervende
instellingen worden verantwoord voor het door de
Vereniging ontvangen bedrag. De verwerking vindt
plaats in het jaar waarin de bate is ontvangen dan wel
door die derde is toegezegd.
Bijdragen die zijn ontvangen van sponsors, zijnde
bijdragen waar geen evenredige tegenprestatie voor de
geleverde goederen of diensten tegenover staat, worden
verantwoord als baten ontvangen van andere fondsenwervende instellingen.
LASTEN
BESTEDINGEN AAN DE DOELSTELLING (12)

Bestedingen aan de doelstelling betreffen de doel
stellingen van de Vereniging zoals omschreven op p. 80.
KOSTEN VAN DE EIGEN ORGANISATIE (13)

De organisatiekosten worden toegerekend aan het
verslagjaar waarop zij betrekking hebben. Voorzienbare
verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong
vinden voor het einde van het boekjaar worden meegenomen, indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn en waarvan de omvang redelijkerwijs
is in te schatten.
FINANCIËLE BATEN EN LAST EN
BATEN UIT BELEGGINGEN EN RENTEBATEN (14)

Rentebaten en beleggingsopbrengsten worden bruto
verantwoord onder de post ‘rentebaten en baten uit
beleggingen’.
KOSTEN VAN BELEGGINGEN (15)

De kosten van beleggingen, zoals bankkosten en kosten
van beheer door derden en de eigen organisatie worden
afzonderlijk in de staat van baten en lasten verantwoord
onder ‘kosten van beleggingen’. In de toelichting op de
staat van baten en lasten wordt inzicht gegeven in de
financiële baten en lasten (resultaten van het beleggingsbeleid).

Grondslagen voor de
kostenverdeling

Grondslagen voor de opstelling
van het kasstroomoverzicht

De kosten eigen organisatie bestaan uit:
 ervingskosten
pw
p k osten ten behoeve van de doelstelling
p k osten van beheer en administratie
p k osten van beleggingen

Het kasstroomoverzicht wordt opgesteld volgens de
indirecte methode.

WERVINGSKOSTEN

Alle kosten van activiteiten die ten doel hebben mensen te bewegen geld te geven voor één of meer van de
doelstellingen, worden aangemerkt als wervingskosten
(eigen fondsenwerving).
KOSTEN TEN BEHOEVE VAN DE DOELSTELLING

Onder de kosten van de eigen activiteiten in het kader
van de doelstelling worden de kosten verstaan die
rechtstreeks verband houden met de doelstelling van
de Vereniging.
KOSTEN VAN BEHEER EN ADMINISTRATIE

Kosten van beheer en administratie zijn kosten die de
Vereniging maakt in het kader van de (interne) beheersing en administratievoering en niet worden toegerekend aan de kosten ten behoeve van de doelstelling of
eigen fondsenwerving.
De toerekening van de kosten is gebaseerd op een
door de Vereniging gemaakte inschatting. Hierbij wordt
gebruik gemaakt van een consistente methodiek die in
2014 is geactualiseerd. In 2017 is deze toerekening geverifieerd en dit leidde tot dezelfde verdeling. Dit heeft
ertoe geleid dat 15% wordt toegerekend aan wervingskosten, 65% aan de doelstelling en 20% aan beheer en
administratie.
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Balans
Activa
MATERIËLE VASTE ACTIVA (1)
KUNST VOORWERPEN

De kunstvoorwerpen zijn gewaardeerd tegen de
waarde van € 1.
FINANCIËLE VASTE ACTIVA (2 )
EFFECTEN

De waarde van het totale effectenbezit is gedurende
2017 met een totaal van € 6.120.026 toegenomen tot
€ 44.519.581.

Het verloop van de effecten is als volgt weer te geven:
€

€

Marktwaarde (beurswaarde) per 1 januari 2017
38.399.555
Bij: toename liquiditeit in 2017 binnen portefeuille
413.585
Bij: aankopen in 2017, tegen inkoopwaarde
12.158.408
		50.971.548
Af: verkopen in 2017, tegen verkoopwaarde		
-9.800.702
		41.170.846
Ongerealiseerd resultaat 2017
3.139.108		
Gerealiseerd resultaat 2017
208.962		
		3.348.070
			
Marktwaarde (beurswaarde) per 31 december 2017		
44.518.916
			
		
Specificatie van de balanswaarde beleggingen:
12-31-2017
12-31-2016
€
€
Zakelijke waarden			
Aandelen
18.951.806
16.227.480
Onroerend goed fonds
2.273.600
2.089.891
Vastrentende waarden			
Obligaties
21.627.749
15.072.266
Overige (met name Money market)
1.666.426
5.009.918
			
Marktwaarde (beurswaarde) per 31 december
44.519.581
38.399.555

De Vereniging Rembrandt hanteert een defensief
beleggingsbeleid. Sinds december 2016 zijn de effecten
in beheer bij de fiduciair vermogensbeheerder TKPI Investments. De fiduciaire vermogensbeheerder heeft van
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de Vereniging een mandaat meegekregen, waarbij het
uitgangspunt is dat er belegd wordt in fondsen van
TKP Investments met een beleggingsmix van 53,3 %
vastrentende waarden en kas en 46,7% zakelijke waarden.

Verder is er een beleggingsmandaat voor een Rembrandtfonds op Naam à € 1,2 miljoen die door een andere partij
wordt beheerd. De Vereniging belegt niet in hedgefondsen of derivaten anders dan indirect via beleggingsfondsen ter beheersing van (valuta) risico’s. Het bestuur
is toegestaan een bandbreedte te hanteren tussen beide
beleggingscategorieën van 10% waarbij de bepaalde
percentages zich halverwege de bandbreedte bevinden.
Overigens kan de Vereniging besluiten de zakelijke
waarden tot 0% af te bouwen. Eind 2017 was 48%
belegd in zakelijke waarden (eind 2016: 48%) en 52%
in vastrentende waarden en kas (eind 2016 52%).

VORDERINGEN EN OVERLOPENDE ACTIVA (3)

Vorderingen en overlopende activa
Erfstellingen en legaten
Overige vorderingen en overlopende activa

12/31/2017

12/31/2016

€
5.057.225
106.533
5.163.758

€
1.499.109
179.941
1.679.050

Erfstellingen en legaten			
Erfstellingen en legaten per 1 januari
1.499.109
387.773
Toezeggingen gedurende het boekjaar (Erfstellingen en legaten)
9.709.616
1.729.733
Afwaardering nalatenschappen voorgaande jaren
-41.831
—
11.166.894
2.117.506
Ontvangsten gedurende het boekjaar
-6.109.669
-618.397
Erfstellingen en legaten per 31 december
5.057.225
1.499.109

Overige vorderingen en overlopende activa			
Debiteuren
36.173
42.641
Nog te ontvangen overige bedragen
29.912
24.954
Dividendbelasting
—
254
Waarborgsommen
10.713
10.713
Vooruitbetaalde kosten
8.735
9.379
Lening u/g t.b.v. renteloze lening aan Museum Prinsenhof
21.000
32.000
Nog te ontvangen van Museum Rotterdam
—
60.000
106.533
179.941

Van de per eind 2017 te vorderen erfstellingen en
nalatenschappen is voor het einde van het eerste
kwartaal van 2018 € 3 miljoen ontvangen.
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Liquide middelen
Beleggersrekening
Rekening-courant
Bedrijfsspaarrekening

2017
€
11.453
235.305
1.404.722

2016
€
325.687
38.108
923.682

Saldo per 31 december

1.651.480

1.287.477

BESTEMMINGSRESERVES (6)

Acquoy-Nairac Fonds voor bijzondere aankopen
Dit fonds is door het bestuur bestemd voor bijzondere
aankopen. Het fonds is opgericht in 1928 en draagt sinds
2001 de naam van de schenkers uit dankbaarheid voor
de genereuze nalatenschap van de heer en mevrouw
Acquoy-Nairac. In 2017 onderging het fondsvermogen
à € 893.085 geen wijziging.

LIQUIDE MIDDELEN (4)

FONDSEN (GEOORMERKT ) (7)

De liquide middelen zijn direct opeisbare tegoeden.
Van de liquide middelen staat eind 2017 € 11.453 (2016:
€ 325.687) uit op een beleggingsrekening. Op de rekening-courant staat eind 2017 bij twee banken € 235.305
(2016: € 38.108). De bedrijfsspaarrekening wordt vanaf
eind 2016 aangehouden bij één bank. Het saldo per eind
2017 is hoger dan de doelstelling vanwege verplichtingen
die begin 2018 voldaan moesten worden.

Hieronder is een overzicht opgenomen van de fondsen:
Rembrandtfondsen op Naam, Themafondsen en Cirkel
fondsen.

Passiva
RESERVES EN FONDSEN
RESERVES (BESTEEDBAAR)
OVERIGE RESERVES (5)

Dit is het gedeelte van reserves en fondsen dat niet in
Fondsen op Naam, Themafondsen en Cirkels is vastgelegd, noch bestemd is voor bijzondere aankopen. Het
verloop van dit deel van het vermogen luidt als volgt:

Overige reserves

Saldo per 1 januari

2017
€

2016
€

24.551.878

25.051.956

Rekening-courant

7.379.408

-500.078

Saldo per 31 december

31.931.286

24.551.878
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De stand van de fondsen per 1 januari 2017 bedroeg
€ 14.384.473. De Vereniging Rembrandt bestemt het
jaarlijkse rendement van de fondsen in principe ten
behoeve van de algemene middelen van de Vereniging
Rembrandt. Na toevoeging van de dotaties en na aftrek
van de bijdragen voor alle fondsen en na verrekening
van rente/rendement en beleggingskosten van enkele
fondsen is de stand van de fondsen € 17.125.927 per 31
december 2017. Het saldo van de Rembrandtfondsen op
Naam, Themafondsen en Cirkelfondsen is in 2017 met
€ 2.741.454 toegenomen. De bijdragen van deze fondsen
zijn voor de doelstellingen aankoop of onderzoek.

A ANKOOP
REMBRANDTFONDSEN OP NAAM

Een Rembrandtfonds op Naam is een apart geadministreerd fonds, waarvan de oprichter in samenspraak met
de Vereniging Rembrandt de naam, de doelstelling en de
wijze van besteding bepaalt. Voor een Rembrandtfonds
op Naam geldt een minimumbedrag van € 75.000.
Nationaal Fonds 1930 (1930)
Tot 2012 werd het Nationaal Fonds 1930 beheerd door de
Vereniging Rembrandt onder toezicht van een driehoofdige commissie en mocht het fonds uitsluitend worden
aangewend voor het verstrekken van voorschotten ten
behoeve van de aankoop van kunstwerken. In 2012 is de
commissie opgeheven en heeft het Nationaal Fonds
1930 de status van een regulier Fonds op Naam bij de
Vereniging Rembrandt. Dit bestemmingsfonds kan
sindsdien worden aangewend voor het aankopen van
kunstwerken ter verrijking van het Nederlands openbaar
kunstbezit. In 2017 onderging het fondsvermogen à
€ 1.086.874 geen wijziging.
Cleyndert Fonds (1956)
Dit bestemmingsfonds is afkomstig uit een erfstelling,
waarbij is bepaald dat van de revenuen ¼ deel aan het
fondsvermogen dient te worden toegevoegd en ¾ deel
ter beschikking staat van de Vereniging ten behoeve van
steun bij aankopen. Het fonds wordt geacht te bestaan
uit vastrentende beleggingen.
In 2017 is uit dien hoofde € 2.122 aan het fondsvermogen toegevoegd.
Hendrik de Jong Fonds (1982)
Dit fonds, gevormd uit giften van de heer H. de Jong, is
bestemd voor aankopen van bij voorkeur tekeningen
die tenminste 40 jaar oud zijn. In 2017 is € 94 rente aan
het fonds toegevoegd.
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Beatrijs de Rooy Fonds (1998)
Dit fonds is vanaf 1998 gevormd door een periodieke
gift die in de vorm van een lijfrente is gedaan voor een
aaneengesloten periode van tien jaar. De doelstelling
van het fonds is het verlenen van geldelijke steun bij de
verwerving door Nederlandse musea van 17de-, 18deen 19de-eeuwse bloemstillevens, objecten verbonden
met het Huis Oranje-Nassau en historieschilderkunst van
vóór 1900 en al hetgeen daarmede, naar het oordeel
van de Vereniging, verband houdt of daaraan bevorderlijk kan zijn. Het fonds onderging in 2017 een geringe
aanpassing.
Jaap en Joanna van der Lee-Boers Fonds (2000)
De doelstelling van dit fonds, dat op 20 december 2000
werd ingesteld, is het verlenen van financiële steun
voor de aankoop van voorwerpen van glaskunst ten behoeve van openbare kunstcollecties in Nederland en al
hetgeen daarmede verband houdt of daaraan bevorderlijk kan zijn. In 2017 is € 49.641 ten laste van dit fonds
gebracht als bijdrage aan de aankoop van een noppenbeker van Waldglas met inscripties van het Gemeentemuseum Den Haag.
Stortenbeker Fonds (2001)
De doelstelling van dit fonds, dat op 21 december 2001
werd ingesteld, is ondersteuning van beeldende en
toegepaste kunst in de ruimste zin van het woord en
hetgeen daarmede, naar het oordeel van de Vereniging
Rembrandt, verband houdt of daaraan bevorderlijk kan
zijn. In 2016 is € 100.000 toegevoegd aan het fonds middels een periodieke schenking. In 2017 is het volledige
legaat van mevrouw Stortenbeker à € 2.834.661 toegevoegd aan dit fonds.
Dura Kunstfonds (2002)
De doelstelling van dit fonds, dat in november 2002
werd ingesteld en een looptijd heeft tot 2037, luidt: ‘Het
doen van schenkingen ten behoeve van het aankopen
door Nederlandse – bij voorkeur Rotterdamse – musea
van kunstwerken voor museale collecties die bij voorkeur ofwel vanwege het onderwerp ofwel vanwege de
maker van het desbetreffende kunstwerk verbonden zijn
aan Rotterdam en haar omgeving, alles onder de voorwaarde dat de desbetreffende kunstwerken regelmatig
openbaar in het desbetreffende museum tentoongesteld
worden.’
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De schenkingen dienen bij voorkeur te geschieden voor
de aankoop van historische en/of ‘herkenbare’ kunstwerken, zijnde schilderijen, prenten, tekeningen, zilveren of glazen kunstvoorwerpen en beeldhouwwerken.
Het fonds wordt geacht te bestaan uit beleggingen met
een vaste samenstelling.
In 2012 werden met het Job Dura Fonds nieuwe
afspraken gemaakt over het Dura Kunstfonds.
Het vermogen wordt apart geadministreerd; het
risico met betrekking tot het rendement ligt bij het Job
Dura Fonds. In 2017 is € 42.307 toegevoegd aan het
fonds.
Ina van Doormaal Fonds (2006)
De doelstelling van dit fonds, dat bij testament van ir.
P.M. van Doormaal ter nagedachtenis van zijn dochter
werd ingesteld met het oog op haar liefde voor in het
bijzonder werken uit de school van Barbizon, is het
verlenen van steun voor het aankopen van werken van
deze school. Het fonds werd op 1 september 2006
ingesteld. Het fondsvermogen à € 100.000 onderging in
2017 geen wijziging.
Daan Cevat Fonds (2006)
De doelstelling van dit fonds is het verlenen van financiële steun voor de aankoop van werken van Rembrandt
alsmede van kunstenaars door wie Rembrandt is beïnvloed of werken van kunstenaars die door Rembrandt
zijn geïnspireerd. Het fonds werd op 18 augustus 2006
ingesteld door een periodieke schenking van € 30.000
over een periode van vijf jaar. In 2017 is € 40.000 ten
laste van dit fonds gebracht als bijdrage aan de aankoop
van Schepen in een storm van Jan Porcellis door het
Frans Hals Museum.
Fonds voor 20ste-eeuwse Nederlandse Schilderkunst (2007)
Op 14 december 2007 werd dit fonds opgericht. De
doelstelling van dit fonds is het financieel ondersteunen
van aankopen door Nederlandse musea van 20ste-eeuwse
Nederlandse schilderkunst. Gedurende vijf jaar werd
jaarlijks door de schenker een donatie gedaan van
€ 50.000. Het fondsvermogen is in 2017 versterkt met
€ 3.000 door een schenking. In 2017 is € 100.000 ten
laste van dit fonds gebracht als bijdrage aan de aankoop
van Contra-compositie VII van Theo van Doesburg door
Museum De Lakenhal.
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Fonds Leppink-Postuma (2008)
De doelstelling van dit fonds is het doen van schenkingen
ten behoeve van in de eerste plaats aankopen van het
Rijksmuseum Twenthe of in de tweede plaats voor een
van de andere Overijsselse musea. Op 19 december
2008 werd dit fonds opgericht door een periodieke
schenking van € 40.000 over een termijn van vijf jaar.
In 2017 is € 87.500 ten laste van dit fonds gebracht als
bijdrage aan de aankoop van vijf behangselvakken met
arcadische landschappen van J. Andriessen door Rijksmuseum Twenthe.
P.H. Soeters Fonds voor 20ste-eeuwse Glaskunst (2010)
Dit fonds is in 2010 opgericht door de heer P.H. Soeters.
De doelstelling luidt: ‘Het verlenen van financiële steun
voor de aankopen door Nederlandse musea van werken
van 20ste-eeuwse, bij voorkeur Nederlandse glaskunst
en al hetgeen daarmede, naar het oordeel van de
Vereniging Rembrandt, verband houdt of daaraan
bevorderlijk kan zijn.’ Het fondsvermogen à € 77.250
onderging in 2017 geen wijziging.
BankGiro Loterij Aankoopfonds (2010)
Het BankGiro Loterij Aankoopfonds is ingesteld op 11
februari 2010. De doelstelling van het fonds is het verlenen
van financiële steun bij de aankoop van kunstwerken
door Nederlandse musea die zelf geen directe meerjarige
bijdrage voor kunstaankopen van de BankGiro Loterij
ontvangen. Gedurende vijf jaar stelt de BankGiro Loterij
jaarlijks € 300.000 voor dit fonds beschikbaar. In 2013 is
dit bedrag verhoogd naar € 400.000.
In 2017 is € 400.000 toegevoegd aan het fonds. In
2017 werd € 359.039 ten laste van dit fonds gebracht als
bijdrage aan aankopen van Contra-compositie VII door
Theo van Doesburg door Museum De Lakenhal, een selectie zilver uit de collectie Krekel van het Zilvermuseum,
twee zilveren Empire kastanjevazen van Bennewitz &
Zonen door Museum Van Loon, het Portret van Edzard
Jacob Tjarda van Starkenborgh van Martinus van Grevenbroeck door Landgoed Verhildersum, Gezicht op Amersfoort vanaf de Eem van Caspar van Wittel door Museum
Flehite, Il pastor fido-behangsels van Aert Schouman
door het Dordrechts Museum, een linnen ceintuur met
versierde ivoren riemtong door het Museum voor
Religieuze Kunst en twee schilderijen, Halsbanttoren
en Oosterpoort, Edam en Purmer- en Monnikendammerpoort, van Isaac Ouwater door het Edams Museum.

Kruger Fonds (2010)
Het Kruger Fonds is ingesteld op 1 augustus 2010 ter
herinnering aan twee generaties kunstliefhebbers en
-verzamelaars: de heer ir. J. Kruger, zijn echtgenote
mevrouw I.M. Kruger-Guldenaar en hun dochter
mevrouw M. Kruger. De doelstelling van het fonds
komt overeen met die van de Vereniging Rembrandt,
met de aantekening dat steun bij de aankoop van kunst
die een relatie heeft met de Nederlandse architectuur
een zekere voorkeur geniet. Het fondsvermogen à
€ 48.299 onderging in 2017 geen wijziging.

Maljers-de Jongh Fonds (2012)
Dit fonds is opgericht op 16 november 2012. De doelstelling van het fonds is het verlenen van financiële steun
voor aankopen door Nederlandse musea van kunst uit
de periode 1850 tot en met 1920. Gedurende vijf jaar
wordt jaarlijks door de schenkers een donatie gedaan
van € 20.000, waardoor in 2017 € 20.000 aan het fonds
is toegevoegd. In 2017 is € 20.000 ten laste van dit fonds
gebracht als bijdrage aan de aankoop van het Portret
van Felix Auerbach van Edvard Munch door het Van
Gogh Museum.

A.M. Roeters van Lennep Fonds (2010)
Het A.M. Roeters van Lennep Fonds is ingesteld in 2010
uit de nalatenschap van mevrouw A.M. KronenbergRoeters van Lennep. De doelstelling van het fonds is
het doen van schenkingen ten behoeve van de aankoop
van werken van schilderkunst of kunstnijverheid van
vóór 1850 ten behoeve van het Nederlands openbaar
kunstbezit. Het fondsvermogen à € 2.460.627 onderging
in 2017 geen wijziging.

Liente Dons Fonds (2012)
Dit fonds is opgericht op 5 december 2012. De doelstelling van het fonds is het verlenen van financiële steun
voor aankopen door Nederlandse musea van tekeningen
en aquarellen in de breedste zin. In 2017 is € 15.000 ten
laste van dit fonds gebracht als bijdrage aan de aankoop
van De tekenles van Gerard van Honthorst door het
Teylers Museum.

Gisbert van Laack Fonds (2011)
Het Gisbert van Laack Fonds is ingesteld op 8 december
2011 en heeft tot doel het verlenen van financiële steun
voor de aankoop van kunst(voorwerpen) die betrekking
hebben op – onder meer – de Rijnvaart, de stad en de
haven van Rotterdam. Het vermogen à € 614.707 onderging in 2017 geen wijziging.
A. Quist-Rütter Fonds (2012)
Het A. Quist-Rütter Fonds is ingesteld op 3 april 2012.
Het fonds heeft tot doel het verlenen van financiële
steun voor de aankoop van kunst(voorwerpen) met een
lichte voorkeur voor het honoreren van aanvragen door
het Kröller-Müller Museum te Otterlo, Museum Beelden
aan Zee te Scheveningen of het Cobra Museum te
Amstelveen. Het vermogen is afkomstig van de ontbonden Stichting A. Quist-Rütter Fonds. Het fondsvermogen
à € 243.283 bleef in 2017 ongewijzigd.
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Mevrouw dr. E. Frederiks Fonds (2013)
Dit fonds is in 2013 opgericht uit het legaat van mevrouw
dr. E. Frederiks dat de Vereniging Rembrandt ontving.
Zij was erelid van de Vereniging van 1994 tot 2012. De
doelstelling van het fonds is het verlenen van financiële
steun bij de aankoop van werken van schilderkunst of
kunstnijverheid van vóór 1880 ten behoeve van het
Nederlands openbaar kunstbezit. In 2017 onderging het
fondsvermogen à € 196.000 geen wijziging.
Mr. J.J.A.M. Kennis Fonds (2013)
Het Mr. J.J. A.M. Kennis Fonds is opgericht op 31 december 2013. Dit fonds heeft als doelstelling het verlenen
van financiële steun voor aankopen van kunst vanaf 1500
met een voorkeur voor kerkelijke kunst ten behoeve
van openbare kunstcollecties in Nederland. Gedurende
vijf jaar wordt jaarlijks door de schenker een donatie
gedaan van € 15.000, waardoor er in 2017 € 15.000 is
toegevoegd aan het fonds.

JAARREKENING 2017

Stand per
1-1-2017

Rente/rend.

Bij: Dotatie
Af: Bijdragen
Stand per
Totaal		
31-12-2017

AANKOOP
Rembrandtfondsen op Naam
(incl. Nationaal Fonds Kunstbezit)							
Nationaal Fonds 1930
1.086.874 		
		
1.086.874
Cleyndert Fonds
169.732
2.122
		
171.854
Hendrik de Jong Fonds
188.755
94
		
188.849
Beatrijs de Rooy Fonds
792
5
		
797
Jaap en Joanna van der Lee-Boers Fonds
49.641 		
49.641
Stortenbeker Fonds
469.755 		
2.834.661 		
3.304.416
Dura Kunstfonds
1.191.963
42.307
		
1.234.270
Ina van Doormaal Fonds
100.000 		
		
100.000
Daan Cevat Fonds
93.487 		
40.000
53.487
Fonds voor 20ste-eeuwse Nederlandse Schilderkunst
214.500 		
3.000
100.000
117.500
Fonds Leppink-Postuma
120.000 		
87.500
32.500
P.H. Soeters Fonds voor 20ste-eeuwse Glaskunst
77.250 		
		
77.250
BankGiro Loterij Aankoopfonds
		
400.000
359.039
40.961
Kruger Fonds
48.299 		
		
48.299
A.M. Roeters van Lennep Fonds
2.460.627 		
		
2.460.627
Gisbert van Laack Fonds
614.707 		
		
614.707
A. Quist-Rütter Fonds
243.283 		
		
243.283
Maljers-de Jongh Fonds
40.000 		
20.000
20.000
40.000
Liente Dons Fonds
60.000 		
15.000
45.000
Mevrouw dr. E. Frederiks Fonds
196.000 		
		
196.000
Mr. J.J.A.M. Kennis Fonds
33.250 		
15.000 		
48.250
Willem en Mary Reus-de Lange Fonds
408.783 		
38.500
370.283
Fonds 1931
100.000 		
10.000
35.000
75.000
Mevrouw J.J. den Boer-den Herder Fonds
115.000 		
		
115.000
Innorosa Fonds
45.000 		
30.000 		
75.000
E.A. en C.M. Alkema-Hilbrands Fonds
48.000 		
16.000
20.000
44.000
Nationaal Fonds Kunstbezit
4.348.799
336.508
723.493
3.961.814
Mevrouw M. Boersma Fonds
247.759 		
		
247.759
Ruze Fonds
54.000 		
		
54.000
Fonds voor Klassieke Beeldende Kunst
		
17.500 		
17.500
Alida Fonds
75.000 		
50.000
25.000
Schoufour-Martin Fonds [aankoop]
140.000 		
		
140.000
Drs. H.B. Philipp Fonds
113.365
9.863
		
123.227
Het Liesbeth van Dorp Fonds
80.000 		
		
80.000
Eleonora Jeuken-Tesser Fonds
15.000 		
15.000
15.000
15.000
Coleminks Fonds
15.000 		
15.000
15.000
15.000
mr Rickert J-F. Blokhuis Fund
		
15.000
15.000
J.G. van Oord Fonds [aankoop]
		
37.500
37.500
Schorer Romeijn Grothe Fonds
		
15.000
15.000
Totaal Rembrandtfondsen op Naam
13.264.622
390.897
3.443.661
1.568.173
15.531.007
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Stand per
Rente/rend.
Bij: Dotatie
Af: Bijdragen
Stand per
1-1-2017
Totaal		
31-12-2017
Themafondsen					
Middeleeuwen en Renaissance
29.000 		
10.500
8.000
31.500
17de-eeuwse schilderkunst
64.060 		
42.500 		
106.560
18de-eeuwse schilderkunst
12.500 		
3.500 		
16.000
19de-eeuwse schilderkunst
12.000 		
32.000 		
44.000
Impressionisme (Claude Monet Fonds)
80.000 		
54.000 		
134.000
Moderne Kunst (1880-1950)
70.750 		
49.500 		
120.250
Naoorlogse en Hedendaagse kunst
70.750 		
49.500 		
120.250
Prenten en Tekeningen
94.366 		
7.500
20.000
81.866
Beeldhouwkunst
72.500 		
27.500 		
100.000
Meubelen en Toegepaste kunst
26.379 		
3.500 		
29.879
Zilver
18.250 		
18.500
18.000
18.750
Glas
60.800 		
56.500 		
117.300
Fotografie en Video
49.500 		
18.000 		
67.500
Niet-Westerse kunst
500 		
1.000 		
1.500
Totaal Themafondsen
661.355
374.000
46.000
989.355
					
Cirkelfondsen					
Titus Fonds
83.499 		
119.500 		
202.999
Utrecht & Gooi Cirkel
24.757 		
60.000
39.489
45.268
Caius Fonds
32.601 		
43.058
75.000
659
Saskia Fonds
23.000 		
22.000 		
45.000
Van Rijn Fonds
15.500 		
38.000
53.500
KOG - Vereniging Rembrandt Fonds
41.000 		
17.000
27.500
30.500
Jheronimus Fonds
12.000 		
20.200
32.200
Hendrickje Fonds
		
40.000
40.000
Totaal Cirkelfondsen
232.357
359.758
267.689
324.426
					
ONDERZOEK					
Rembrandtfondsen op Naam 					
Van der Klaauw Fonds
30.000 		
15.000 		
45.000
Schoufour-Martin Fonds [onderzoek]
150.000 		
20.000
130.000
J.G. van Oord Fonds [onderzoek]
		
37.500
37.500
Totaal Rembrandtfondsen op Naam
180.000
52.500
20.000
212.500
					
Themafondsen 					
Fonds voor Onderzoek naar Moderne en Hedendaagse Kunst
20.000 		
20.000 		
40.000
Claudine de With beurs			
2.500 		
2.500
Ekkart Fonds
26.139 		
40.000
40.000
26.139
Totaal Themafondsen
46.139
62.500
40.000
68.639
					
14.384.473
390.897
4.292.419
1.941.862
17.125.927
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Willem en Mary Reus-de Lange Fonds (2013)
Het Willem en Mary Reus–de Lange Fonds komt voort
uit de nalatenschap van de heer Willem Reus, overleden
op 18 februari 2007. Het Fonds wordt aangewend voor
het uitbreiden van de collecties van het Huis Van Gijn,
het Dordrechts Museum en Erfgoedcentrum DiEP
(deze organisatie bestaat niet meer onder deze naam) in
Dordrecht, met een voorkeur voor kunstnijverheid,
textiel, meubelen en kunstvoorwerpen in ruimere zin,
gerelateerd aan de stad Dordrecht en haar regio.
In 2017 is € 38.500 ten laste van dit fonds gebracht als
bijdrage aan de aankoop van Il pastor fido-behangsels
van Aert Schouman door het Dordrechts Museum.

E.A. en C.M. Alkema–Hilbrands Fonds (2014)
De doelstelling van het in oktober 2014 opgerichte E.A.
en C.M. Alkema–Hilbrands Fonds is de bevordering van
20ste-eeuwse Nederlandse beeldende kunst – met een
voorkeur voor Nederlandse abstracte schilderkunst van
het interbellum – met inbegrip van daaraan verwante
toegepaste kunst. Gedurende vijf jaar wordt door de
schenkers jaarlijks een donatie gedaan van € 16.000,
waardoor er in 2017 € 16.000 is toegevoegd aan het
fonds. In 2017 is € 20.000 ten laste van dit fonds gebracht
als bijdrage aan de aankoop van een kast met oudtestamentische voorstellingen van H.N. Werkman door het
Groninger Museum.

Fonds 1931 (2014)
De doelstelling van Fonds 1931 is het financieel ondersteunen van aankopen van beeldende en toegepaste
kunst in de ruimste zin van het woord en hetgeen daarmede, naar het oordeel van de Vereniging Rembrandt,
verband houdt of daaraan bevorderlijk kan zijn. In 2017
is een eenmalige schenking à € 10.000 toegevoegd aan
het fondsvermogen. In 2017 is € 35.000 ten laste van
dit fonds gebracht als bijdrage aan de aankoop van een
selectie zilver uit de collectie Krekel door het Gemeentemuseum Den Haag.

Nationaal Fonds Kunstbezit (2014)
Het Nationaal Fonds Kunstbezit is voortgekomen
uit de Stichting Nationaal Fonds Kunstbezit (SNFK).
De SNFK was altijd nauw verbonden met de Vereniging
Rembrandt door de samenstelling van het bestuur, door
de complementaire doelstelling en doordat de Vereniging Rembrandt aanvragen van eminent en evident
belang ter ondersteuning aan de SNFK voorlegde. Om
redenen van administratieve vereenvoudiging is de
stichting per 31 december 2014 omgezet in een Fonds
op Naam met een fondsvermogen van € 4.827.073.
De doelstelling van het Nationaal Fonds Kunstbezit,
te weten het steunen van aankopen die van evident en
eminent belang zijn voor het Nederlands openbaar
kunstbezit, en de procedure zijn niet veranderd. Ook de
Raad van Toezicht is gehandhaafd om het maatschappelijk belang van dit fonds te waarborgen.
Het vermogen wordt sinds medio december 2016 niet
meer apart geadministreerd. In 2017 is € 336.508 netto
rendement toegerekend en toegevoegd aan het fonds.
In 2017 is € 723.493 ten laste van dit fonds gebracht als
bijdrage aan de aankoop van Contra-compositie VII van
Theo van Doesburg door Museum De Lakenhal.

Mevrouw J.J. den Boer-den Herder Fonds (2014)
Dit fonds is in november 2014 opgericht door de heer
H.J.G. den Boer ter herinnering aan zijn overleden echtgenote, mevrouw J.J. den Boer-den Herder. De doelstelling van dit fonds is het verlenen van financiële steun
voor aankopen van schilderkunst tot 1950, kerkbeelden
uit de periode van vóór 1800 en aan farmacie gerelateerde
kunstvoorwerpen. In 2017 onderging het fondsvermogen
à € 115.000 geen wijziging.
Innorosa Fonds (2014)
De doelstelling van het Innorosa Fonds is het financieel
ondersteunen van aankopen door Nederlandse musea
van 20ste- en 21ste-eeuwse kunst, bij voorkeur glas,
keramiek en fotografie. Gedurende vijf jaar wordt door
de oprichters van het fonds een donatie gedaan van
€ 30.000, waardoor er in 2017 € 30.000 is toegevoegd
aan het fonds.
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De Raad van Toezicht is per 31 december 2017
als volgt samengesteld:
De heer L.J. de Waal voorzitter
De heer mr. J.C.L. Kuiper
De heer drs. R.M.S.M. Munsters
Mevrouw mr. Y.C.M.T. van Rooy
De heer drs. C.O.A. Baron Schimmelpenninck van
der Oije
Prof. dr. F. Sonneveldt

M. Boersma Fonds (2015)
Dit fonds is in 2015 opgericht uit de nalatenschap van
mevrouw M. Boersma dat de Vereniging Rembrandt
ontving. De doelstelling van het mevrouw M. Boersma
Fonds is het steunen van aankopen op het gebied van
de 20ste-eeuwse schilderkunst met een voorkeur voor
figuratieve kunst. In 2017 onderging het fondsvermogen
à € 247.759 geen wijziging.
Ruze Fonds (2015)
De doelstelling van het in 2015 opgerichte Ruze Fonds
is het ondersteunen van aankopen van werken door
Nederlandse kunstenaars uit de eerste helft van de
20ste eeuw, bij voorkeur schilderkunst en beeldhouwkunst. Met een eenmalige schenking à € 75.000 is het
fonds in juli 2015 ingesteld. In 2017 onderging het fondsvermogen à € 54.000 geen wijziging.
Fonds voor Klassieke Beeldende Kunst (2015)
De doelstelling van het in 2015 opgerichte fonds is
het ondersteunen van kunstaankopen van vóór 1910,
één en ander in de ruimste zin des woords en voorts
al hetgeen daarmee naar het oordeel van de Vereniging
Rembrandt verband houdt of daartoe bevorderlijk kan
zijn. Gedurende vijf jaar wordt door de oprichters van
het fonds jaarlijks een donatie gedaan van € 17.500,
waardoor er in 2017 € 17.500 aan het fonds is toegevoegd.
Alida Fonds (2015)
In september 2015 is de Vereniging opgenomen met een
legaat in een testament. Het legaat is in 2016 ontvangen,
waarmee het Alida Fonds à € 75.000 in werking is gesteld.
De doelstelling van het Alida Fonds is het financieel
steunen van aankopen van schilderkunst binnen het
genre landschappen.
In 2017 is € 50.000 ten laste van dit fonds gebracht
als bijdrage aan de aankoop van de Collse watermolen
van Vincent van Gogh door Het Noordbrabants
Museum.
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Schoufour-Martin Fonds [aankoop](2015)
De doelstelling van het in 2015 opgerichte SchoufourMartin Fonds bij de Vereniging Rembrandt is tweeledig,
waarbij voor elk van deze twee (deel)doelstellingen
circa de helft van het totale vermogen van dit fonds
wordt bestemd, in aanvang groot: € 300.000.
A. Enerzijds is de doelstelling het financieel ondersteunen van aankopen van laat-middeleeuwse beeldhouwkunst één en ander in de ruimste zin des woords
en voorts al hetgeen daarmee naar het oordeel van
de Vereniging Rembrandt verband houdt of daartoe
bevorderlijk kan zijn, hierna te noemen: ‘het aankoopfonds’.
B. Anderzijds is de doelstelling het financieel ondersteunen van de versterking van aan een collectie
gerelateerde kennis van kunst in het algemeen, zo
mogelijk met nadruk op laat-middeleeuwse kunst
(zie p. 74).
Met de ontvangst van een eenmalige schenking van
€ 300.000 is het fonds in 2016 ingesteld en 50% toegewezen aan het aankoopfonds. In 2017 onderging het
fondsvermogen à € 140.000 geen wijziging.
Drs. H.B. Philipp Fonds (2016)
In januari 2014 heeft de Vereniging een legaat ontvangen
van de overleden heer Philipp. Na ontvangst van
het volledige bedrag van het legaat, is in 2016 het Drs.
H.B. Philipp Fonds voor € 111.142 ingesteld. Het Drs. H.B.
Philipp Fonds is ingesteld met een bepaling dat uitsluitend het rendement van dit legaat mag worden besteed
aan de doelstelling van de Vereniging Rembrandt. Er is
in 2017 € 9.863 rendement toegevoegd aan het fonds.
Het Liesbeth van Dorp Fonds (2016)
In juni 2016 heeft de Vereniging een legaat van
€ 100.000 ontvangen. Nadat het legaat volledig is
ontvangen, is in 2016 conform het testament van de
erflater Het Liesbeth van Dorp Fonds ingesteld. De
doelstelling van Het Liesbeth van Dorp Fonds is het
financieel ondersteunen van aankopen van kunst uit de
Haagse School en het (internationale) impressionisme,
één en ander in de ruimste zin des woords en voorts al
hetgeen daarmee naar het oordeel van de Vereniging
Rembrandt verband houdt of daartoe bevorderlijk kan
zijn. In 2017 onderging het fondsvermogen à € 80.000
geen wijziging.

JAARREKENING 2017

Eleonora Jeuken-Tesser Fonds (2016)
De doelstelling van het in 2016 opgerichte fonds is het
financieel ondersteunen van kunst in de ruimste zin des
woords en voorts al hetgeen daarmee naar het oordeel
van de Vereniging Rembrandt verband houdt of daartoe
bevorderlijk kan zijn, met indien de mogelijkheid zich
voordoet, een voorkeur voor steun aan Museum Het
Valkhof. Gedurende vijf jaar wordt door de oprichters
van het fonds jaarlijks een donatie gedaan van € 15.000,
waardoor er in 2017 € 15.000 aan het fonds is toegevoegd.
In 2017 is € 15.000 ten laste van dit fonds gebracht als
bijdrage aan de aankoop van het rituele, bronzen
zwaard van Ommerschans door het Rijksmuseum van
Oudheden.
Coleminks Fonds (2016)
De doelstelling van het in 2016 opgerichte fonds is het
financieel ondersteunen van kunstaankopen die een
aanknopingspunt hebben met de landen Amerika,
Brazilië, Zwitserland en Zuid-Afrika en/of met de stad
Haarlem, één en ander in de ruimste zin des woords
en voorts al hetgeen daarmee naar het oordeel van de
Vereniging Rembrandt verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. Gedurende vijf jaar wordt door de oprichters van het fonds jaarlijks een donatie gedaan van
€ 15.000, waardoor er in 2017 € 15.000 aan het fonds is
toegevoegd. In 2017 is € 15.000 ten laste van dit fonds
gebracht als bijdrage aan de aankoop van Schepen in
een storm van Jan Porcellis door het Frans Hals Museum.
Mr Rickert J-F. Blokhuis Fund (2017)
De doelstelling van het in 2017 opgerichte fonds is
het financieel ondersteunen van kunstaankopen van
‘Photography, Humour & Design’, één en ander in de
ruimste zin des woords en voorts al hetgeen daarmee
naar het oordeel van de Vereniging Rembrandt verband
houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. Gedurende vijf
jaar wordt door de oprichter van het fonds jaarlijks een
donatie gedaan van € 15.000, waardoor er in 2017
€ 15.000 aan het fonds is toegevoegd.

70

J A A R V E R S L A G VA N D E V E R E N I G I N G R E M B R A N D T 2 0 1 7

J.G. van Oord Fonds [aankoop] (2017)
De doelstelling van het in 2017 opgerichte J.G. van
Oord Fonds is tweeledig:
A. het financieel ondersteunen van de versterking van
aan een collectie gerelateerde kennis van kunst in het
algemeen, zo mogelijk met nadruk op religieuze kunst,
bij voorkeur op het terrein van het protestantisme, en
bij voorkeur ten behoeve van Museum Catharijneconvent
(zie p. 75); en
B. het financieel ondersteunen van aankopen van
religieuze kunst, bij voorkeur op het terrein van het
protestantisme, ten behoeve van het Nederlands openbaar kunstbezit met een voorkeur voor de collectie van
Museum Catharijneconvent, één en ander in de ruimste
zin des woords en voorts al hetgeen daarmee naar het
oordeel van de Vereniging Rembrandt verband houdt of
daartoe bevorderlijk kan zijn, hierna te noemen “het
aankoopfonds”.
Met de ontvangst van een eenmalige toevoeging van
€ 75.000 uit de nalatenschap van de oprichter is het
fonds in 2017 ingesteld en is 50% toegewezen aan het
aankoopfonds.
Schorer Romeijn Grothe Fonds (2017)
De doelstelling van het in 2017 opgerichte fonds is het
financieel ondersteunen van kunstaankopen van schilderkunst, met een voorkeur voor ondersteuning van aankopen door in ’s-Gravenhage gevestigde musea, één en
ander in de ruimste zin des woords en voorts al hetgeen
daarmee naar het oordeel van de Vereniging Rembrandt
verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. Gedurende vijf jaar wordt door de oprichters van het fonds
jaarlijks een donatie gedaan van € 15.000, waardoor er
in 2017 € 15.000 aan het fonds is toegevoegd.
THEMAFONDSEN

Themafondsen zijn apart geadministreerde fondsen die
elk corresponderen met een specifiek verzamelgebied.
Een Themafonds wordt gebruikt voor het steunen van
aankopen binnen het aangegeven verzamelgebied. Het
toewijzen van een schenking aan een Themafonds is
mogelijk vanaf het Leermeesterlidmaatschap, tenminste
€ 1.000 voor een periode van minimaal vijf jaar, of bij
een eenmalige schenking van tenminste € 5.000.

Middeleeuwen en Renaissance (2013)
De doelstelling van het fonds is het verlenen van financiële steun bij de aankoop van middeleeuwse kunst en
renaissance door musea. Het fonds is in 2013 ingesteld en
het fondsvermogen is in 2017 versterkt met periodieke
schenkingen met een totaalbedrag van € 10.500. In 2017
is € 8.000 ten laste van dit fonds gebracht als bijdrage
aan de aankoop van een linnen ceintuur met ivoren
riemtong door het Museum voor Religieuze Kunst.
17de-eeuwse Schilderkunst (2007)
De doelstelling van het fonds is het verlenen van
financiële steun bij de aankoop van 17de-eeuwse schilder
kunst door musea. Het fonds is in 2007 ingesteld met
een eerste particuliere schenking. Het fondsvermogen
is in 2017 versterkt met periodieke schenkingen van in
totaal € 42.500.
18de-eeuwse Schilderkunst (2013)
De doelstelling van het fonds is het verlenen van financiële steun bij de aankoop van 18de-eeuwse schilderkunst
door musea. Het fondsvermogen is in 2013 ingesteld
en in 2017 versterkt met een periodieke schenking van
€ 3.500.
19de-eeuwse Schilderkunst (2013)
De doelstelling van het fonds is het verlenen van financiële steun bij de aankoop van 19de-eeuwse schilderkunst
door musea. Het fonds is in 2013 ingesteld en in 2017
versterkt met periodieke schenkingen van in totaal
€ 32.000.
Impressionisme (Claude Monet Fonds) (2009)
Dit fonds is opgericht op 28 december 2009. De doelstelling van het fonds is het verlenen van financiële steun
voor het verwerven van impressionistische schilderkunst.
De oprichters van dit Fonds op Naam hebben te kennen
gegeven bijdragen van derden te verwelkomen: om
deze oproep te verduidelijken is hiervoor destijds het
Themafonds ten behoeve van het Claude Monet Fonds
opgericht. In 2016 werden de saldi van beide fondsen
samengevoegd. In 2014 zijn de oprichters van dit fonds
een nieuwe termijn van vijf jaar aangegaan en schenken
zij jaarlijks € 15.000, waardoor er in 2017 € 15.000 aan
het fonds is toegevoegd. Het fonds is verder in 2017
versterkt met periodieke schenkingen van in totaal
€ 9.000 en een legaat van € 30.000.

71

J A A R V E R S L A G VA N D E V E R E N I G I N G R E M B R A N D T 2 0 1 7

Moderne kunst (1880-1950) (2009)
De doelstelling van het fonds is het verlenen van
financiële steun bij de aankoop van moderne en hedendaagse kunst door musea. Het themafonds moderne en
hedendaagse kunst is in 2009 ingesteld met een eerste
particuliere periodieke schenking. Het fondsvermogen
is in 2017 gesplitst ten behoeve van het Themafonds
Moderne kunst en het themafonds Naoorlogse en
Hedendaagse kunst. Het fondsvermogen is in 2017
versterkt met periodieke schenkingen van in totaal
€ 49.500.
Naoorlogse en Hedendaagse kunst (2009)
De doelstelling van het fonds is het verlenen van financiële steun bij de aankoop van naoorlogse en hedendaagse kunst door musea. Het themafonds moderne en
hedendaagse kunst is in 2009 ingesteld met een eerste
particuliere periodieke schenking. Het fondsvermogen
is in 2017 gesplitst ten behoeve van het themafonds
Moderne kunst en het themafonds Naoorlogse en
Hedendaagse kunst. Het fondsvermogen is in 2017
versterkt met periodieke schenkingen van in totaal
€ 49.500.
Prenten en Tekeningen (2006)
De doelstelling van het fonds is het verlenen van
financiële steun bij de aankoop van prenten en tekeningen door musea. Het fonds is in 2004 ingesteld met een
eerste particuliere periodieke schenking. Het fondsvermogen is in 2015 versterkt met € 65.866 dankzij een
nalatenschap van mevrouw Van Nijendaal met als
specifieke last voor het ‘aanwenden voor de aankoop
van tekeningen om te worden opgenomen in de collectie van het Rijksprentenkabinet Amsterdam’. Het fondsvermogen is in 2017 versterkt met periodieke schenkingen
van in totaal € 7.500. In 2017 is € 20.000 ten laste van
dit fonds gebracht als bijdrage aan de aankoop van het
Gezicht op Amersfoort vanaf de Eem van Caspar van
Wittel door Museum Flehite.
Beeldhouwkunst (2013)
De doelstelling van het fonds is het verlenen van
financiële steun bij aankopen van beeldhouwkunst
door musea. Het fondsvermogen is in 2017 versterkt
met periodieke schenkingen van € 27.500.
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Meubelen en Toegepaste kunst (2013)
De doelstelling van het fonds is het verlenen van
financiële steun bij aankopen van toegepaste kunst
door musea. Het fondsvermogen is in 2017 versterkt
met € 3.500 door periodieke schenkingen.
Zilver (2004)
De doelstelling van het fonds is het verlenen van
financiële steun bij aankopen van zilveren voorwerpen
door musea. Het fonds is in 2004 ingesteld met de
baten uit een nalatenschap. Het fondsvermogen is in
2017 versterkt met periodieke schenkingen van in totaal
€ 18.500. In 2017 is € 18.000 ten laste van dit fonds gebracht als bijdrage aan de aankoop van de Maastrichtse
zilveren drie-kranen kan door het Bonnefantenmuseum.
Glas (2006)
De doelstelling van het fonds is het verlenen van
financiële steun bij de aankoop van glas door musea.
Het fonds is in 2006 ingesteld met een eerste particuliere schenking. Het fonds is in 2017 versterkt met
€ 16.500 dankzij periodieke schenkingen en een legaat
van € 40.000.
Fotografie en Video (2013)
De doelstelling van het fonds is het verlenen van
financiële steun bij aankopen van fotografie en sinds
2017 ook Video door musea. In 2017 werd € 18.000
toegevoegd aan het fondsvermogen dankzij periodieke
schenkingen.
Niet-Westerse kunst (2012)
De doelstelling van het fonds is het verlenen van
financiële steun bij de aankoop van niet-westerse
kunst door musea. Het fonds is in 2012 ingesteld met
een eerste particuliere periodieke schenking. Het fondsvermogen is in 2017 versterkt met periodieke schenkingen
met een totaalbedrag van € 1.000.
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CIRKELFONDSEN

Cirkels zijn vraaggezelschappen bestaande uit leden
van de Vereniging Rembrandt die zich verplicht hebben
gedurende minimaal vijf jaar een financiële bijdrage te
leveren aan de Vereniging Rembrandt. De leden bepalen
jaarlijks aan welke gesteunde kunstaanko(o)p(en) hun
fonds bijdraagt.
Titus Cirkel/Fonds (2004)
Op 16 maart 2004 werd de Titus Cirkel opgericht voor
leden van de Vereniging Rembrandt vanaf 35 jaar. De
leden van de Titus Cirkel dragen voor minimaal vijf jaar
jaarlijks € 1.000 bij aan het Titus Fonds (partnerleden
tenminste € 500). In 2017 werd € 119.500 door 132
(partner)leden toegezegd. De aankoopcommissie van
de Titus Cirkel bepaalt jaarlijks aan welk door de
Vereniging Rembrandt gesteund modern/hedendaags
kunstwerk gesteund wordt vanuit het Titus Fonds. In
2017 heeft dit fonds niet bijgedragen aan een aanwinst.
Utrecht & Gooi Cirkel (2011)
Op 20 november 2011 werd de Utrecht Cirkel opgericht
voor leden van de Vereniging Rembrandt woonachtig in
de provincie Utrecht. In 2017 werd daar ook Het Gooi
aan toegevoegd. De leden van de Utrecht en Gooi Cirkel
dragen voor minimaal vijf jaar jaarlijks € 1.000 bij aan
het Utrecht en Gooi Fonds. In 2017 werd € 60.000 door
60 leden toegezegd. De leden kiezen jaarlijks aan welk
door de Vereniging Rembrandt gesteund kunstwerk de
Utrecht en Gooi Cirkel zijn naam wil verbinden. Dit hoeft
niet noodzakelijkerwijs een kunstwerk met een relatie
tot Utrecht of Het Gooi te zijn. In 2017 is € 39.489 ten
laste van dit fonds gebracht als bijdrage aan de aankoop
van het Gezicht op Amersfoort vanaf de Eem van Caspar
van Wittel door Museum Flehite.

Caius Cirkel/Fonds (2011)
Op 10 oktober 2011 werd de Caius Cirkel opgericht, een
gezelschap van twintigers en dertigers van de Vereniging
Rembrandt. De leden van de Caius Cirkel dragen € 500
bij aan het Caius Fonds gedurende vijf jaar en voor het
eerst in het jaar 2012. In 2017 werd € 43.058 door 90
(partner)leden toegezegd. De leden kiezen jaarlijks aan
welk door de Vereniging Rembrandt gesteund werk de
Caius Cirkel zijn naam wil verbinden. In 2017 is € 75.000
ten laste van dit fonds gebracht als bijdrage aan de aankoop van de hangende sculptuur van Lee Bontecou
door het Gemeentemuseum Den Haag.
Saskia Cirkel/Fonds (2014)
Op 25 maart 2014 is de Saskia Cirkel opgericht voor
leden van de Vereniging Rembrandt die woonachtig zijn
in de provincie Friesland en/of een sterke band hebben
met de provincie. Het doel van de cirkel is het financieel
steunen van aankopen van kunstwerken voor het openbaar kunstbezit Fryslân, waarbij musea in Friesland de
voorkeur genieten. De leden van de Saskia Cirkel dragen
jaarlijks, gedurende minimaal vijf jaar, tenminste € 1.000
(partnerleden tenminste 500) bij aan het Saskia Fonds.
Door een jaarlijkse stemming bepalen de leden van
de Saskia Cirkel aan welke door Vereniging Rembrandt
gesteunde aankopen het Saskia Fonds zal bijdragen.
In 2017 werd € 22.000 door 27 (partner-)leden toegezegd.
In 2017 heeft dit fonds niet bijgedragen aan een aanwinst.
Van Rijn Cirkel/Fonds (2014)
Op 11 mei 2014 is de Van Rijn Cirkel opgericht voor leden
van de Vereniging Rembrandt in de leeftijd van 50 jaar
en ouder. Zij vinden elkaar in hun belangstelling voor
kunst en hun toewijding aan het openbaar kunstbezit.
Het doel van de Cirkel is het financieel steunen van aankopen van kunstwerken voor de Collectie Nederland. De
leden van de Van Rijn Cirkel dragen jaarlijks, gedurende
minimaal vijf jaar, tenminste € 1.000 bij aan het Van Rijn
Fonds. Door een jaarlijkse stemming bepalen de leden
van de Cirkel aan welke door Vereniging Rembrandt
gesteunde aankopen het fonds zal bijdragen. In 2017 werd
€ 38.000 toegezegd door 40 leden. In 2017 is € 53.500
ten laste van dit fonds gebracht als bijdrage aan de
aankoop het rituele, bronzen zwaard van Ommerschans
door het Rijksmuseum van Oudheden.
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KOG-Vereniging Rembrandt Cirkel/Fonds (2016)
Eind 2013 is de naam KOG-Vereniging Rembrandt Cirkel
opgericht voor leden van de Vereniging Rembrandt die
woonachtig zijn in Amsterdam en omgeving. Leden zijn
met hun lidmaatschap van de Cirkel zowel lid van de
Vereniging Rembrandt als van het Koninklijk Oudheidkundig Genootschap. Het doel van de Cirkel is het mede
financieel steunen van de aankoop van kunstvoorwerpen
met een kunsthistorische en/of oudheidkundige betekenis
voor Nederland.
De leden van de KOG-Vereniging Rembrandt Cirkel
dragen jaarlijks, gedurende minimaal vijf jaar, tenminste
€ 1.000 bij aan het KOG-Vereniging Rembrandt Fonds.
Door een jaarlijkse stemming bepalen de leden van de
Cirkel aan welke door Vereniging Rembrandt gesteunde
aankopen het KOG–Vereniging Rembrandt Fonds zal
bijdragen. In 2017 werd € 17.000 door 17 leden toegezegd. In 2017 heeft dit fonds € 27.500 bijgedragen aan
aankopen van De tekenles van Gerard van Honthorst
door het Teylers Museum en het Album amicorum van
C.P. Camerling door de Bijzondere Collecties van de
Universiteit van Amsterdam.
Jheronimus Cirkel/Fonds (2016)
In het najaar van 2016 is de Jheronimus Cirkel opgericht
voor leden van de Vereniging Rembrandt die woonachtig zijn in de provincie Noord-Brabant en/of een sterke
band hebben met de provincie. Het doel van de Cirkel
is het financieel steunen van aankopen van kunstwerken
voor het openbaar kunstbezit, waarbij musea in
Noord-Brabant de voorkeur genieten. De leden van de
Jheronimus Cirkel dragen jaarlijks, gedurende minimaal
vijf jaar, tenminste € 1.000 bij aan het Jheronimus
Fonds. Door een jaarlijkse stemming bepalen de leden
van de Jheronimus Cirkel aan welke door Vereniging
Rembrandt gesteunde aankopen het Jheronimus Fonds
zal bijdragen. In 2017 werd € 20.200 door 22 leden toegezegd. In 2017 heeft dit fonds € 32.200 bijgedragen aan
de aankoop van de Collse watermolen van Vincent van
Gogh door Het Noordbrabants Museum.
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Hendrickje Cirkel/Fonds (2016)
In de zomer van 2016 is de Hendrickje Cirkel opgericht
voor leden van de Vereniging Rembrandt die woonachtig zijn in de provincies Gelderland en Overijssel en/of
een sterke band hebben met de provincie. Het doel van
de Cirkel is het financieel steunen van aankopen van
kunstwerken voor het openbaar kunstbezit, waarbij
musea in Gelderland en Overijssel de voorkeur genieten.
De leden van de Hendrickje Cirkel dragen jaarlijks,
gedurende minimaal vijf jaar, tenminste € 1.000 (partnerleden tenminste 500) bij aan het Hendrickje Fonds.
Door een jaarlijkse stemming bepalen de leden van de
Hendrickje Cirkel aan welke door Vereniging Rembrandt
gesteunde aankopen het Hendrickje Fonds zal bijdragen.
In 2017 werd € 40.000 door 49 leden toegezegd. In 2017
heeft dit fonds € 40.000 bijgedragen aan de aankoop
het rituele, bronzen zwaard van Ommerschans door het
Rijksmuseum van Oudheden.

ONDERZOEK
REMBRANDTFONDSEN OP NAAM

Van der Klaauw Fonds (2015)
De doelstelling van het in 2015 opgerichte Van der
Klaauw Fonds is het verlenen van een financiële bijdrage
aan Nederlandse musea en aanverwante instellingen
om een jonge afgestudeerde restaurator onderzoek te
laten verrichten naar de materiële staat van kunstwerken
op papier of op aanverwante dragers, resulterend in een
tentoonstelling, tentoonstellings- of collectiepublicatie;
tot de opdracht kan mede het formuleren van uit het
onderzoek voortvloeiende conserverings- en restauratiewerkzaamheden behoren. Gedurende vijf jaar wordt
door de oprichters van het fonds jaarlijks een donatie
gedaan van € 15.000, waardoor er in 2017 € 15.000 aan
het fonds is toegevoegd.
Schoufour-Martin Fonds [onderzoek] (2015)
De doelstelling van het in 2015 opgerichte SchoufourMartin Fonds bij de Vereniging Rembrandt is tweeledig,
waarbij voor elk van deze twee (deel)doelstellingen
circa de helft van het totale vermogen van dit fonds
wordt bestemd, in aanvang groot: € 300.000.
A. Enerzijds is de doelstelling het financieel ondersteunen van aankopen van laat-middeleeuwse beeldhouwkunst (zie p.69).
B. Anderzijds is de doelstelling het financieel ondersteunen van de versterking van aan een collectie gerelateerde kennis van kunst in het algemeen, zo mogelijk
met nadruk op laat-middeleeuwse kunst. Dit deel van
het fonds is bestemd voor de verstrekking van beurzen
voor museaal kunsthistorisch onderzoek waardoor de
aan een collectie gerelateerde kennis van kunst wordt
versterkt, dat wil zeggen voor onderzoek dat is gericht
op de bestudering en wetenschappelijke ontsluiting van
museale (deel)verzamelingen, al dan niet gericht op de
voorbereiding van tentoonstellingen.
Met de ontvangst van een eenmalige schenking van
€ 300.000 is het fonds in 2016 ingesteld en 50% toegewezen aan het onderzoekfonds. In 2017 is € 20.000 ten
laste van dit fonds gebracht als bijdrage aan onderzoek
van het Bonnefantenmuseum.
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J.G. van Oord Fonds [onderzoek] (2017)
De doelstelling van het in 2017 opgerichte J.G. van Oord
Fonds is tweeledig:
A. het financieel ondersteunen van de versterking van
aan een collectie gerelateerde kennis van kunst in het
algemeen, zo mogelijk met nadruk op religieuze kunst,
bij voorkeur op het terrein van het protestantisme, en
bij voorkeur ten behoeve van Museum Catharijneconvent.
Dit deel van het fonds is bestemd voor de verstrekking
van beurzen voor museaal kunsthistorisch onderzoek
waardoor de aan een collectie gerelateerde kennis van
kunst wordt versterkt, dat wil zeggen voor onderzoek
dat is gericht op de bestudering en wetenschappelijke
ontsluiting van museale (deel)verzamelingen, al dan
niet gericht op de voorbereiding van tentoonstellingen,
hierna te noemen “het onderzoeksfonds”; en
B. het financieel ondersteunen van aankopen van
religieuze kunst, bij voorkeur op het terrein van het
protestantisme, ten behoeve van het Nederlands
openbaar kunstbezit met een voorkeur voor de collectie
van Museum Catharijneconvent (zie p. 70).
Met de ontvangst van een eenmalige toevoeging van
€ 75.000 uit de nalatenschap van de oprichter is het
fonds in 2017 ingesteld en 50% toegewezen aan het
onderzoeksfonds.
THEMAFONDSEN OP NAAM

Fonds voor Onderzoek naar Moderne en Hedendaagse
Kunst bij de Vereniging Rembrandt (2016)
De doelstelling van het fonds is het financieel ondersteunen van de versterking van de kennis van de
moderne en hedendaagse museale kunstcollectie.
Het fonds is bestemd voor de verstrekking van beurzen
voor museaal kunsthistorisch onderzoek waardoor de
aan een collectie gerelateerde kennis van moderne en
hedendaagse kunst wordt versterkt, dat wil zeggen voor
onderzoek dat is gericht op de bestudering en wetenschappelijke ontsluiting van museale (deel)verzamelingen,
al dan niet gericht op de voorbereiding van tentoonstellingen. Dit fonds staat open voor bijdragen van derden
en is opgericht door Martijn en Jeannette Sanders-Mol.
Gedurende vijf jaar wordt jaarlijks een donatie gedaan
van € 20.000, waardoor er in 2017 € 20.000 aan het
fonds is toegevoegd.
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Claudine de With beurs (2017)
Als dank en ter nagedachtenis van het jongste lid van
de raad van adviseurs en oprichtster van de Caius Cirkel,
mevrouw drs. C.J.M. de With heeft het bestuur van
de Vereniging Rembrandt in 2017 besloten de Claudine
de With beurs in het leven te roepen ter hoogte van
€ 2.500 per jaar. De beurs is bedoeld voor promovendi
die bijvoorbeeld onderzoek in het buitenland willen
doen of een extra termijn nodig hebben voor onderzoek. Deze beurs staat open voor bijdragen van derden.
De beurs is in 2017 ingesteld met een eerste jaarlijkse
schenking van de Vereniging Rembrandt à € 2.500.
Ekkart Fonds (2012)
Het Ekkart Fonds is ingesteld op 20 november 2012 ter
gelegenheid van het afscheid van prof. dr. Rudi Ekkart
als bestuurslid van de Vereniging Rembrandt. Doel van
het fonds is het verlenen van bijdragen van ten hoogste
€ 20.000 voor het verrichten van kunsthistorisch
onderzoek naar specifieke voorwerpen of (delen van)
verzamelingen in het Nederlands openbaar kunstbezit,
resulterend in een wetenschappelijke publicatie en/of
tentoonstelling. Het fondsvermogen is bijeengebracht
door bijdragen van de Vereniging Rembrandt (€ 50.000
uit de algemene middelen), de Nederlandse Museumvereniging, musea en particulieren met een totaal van
€ 111.230.
In 2017 is er € 20.000 toegekend uit de algemene
middelen aan het Ekkart Fonds teneinde in ieder geval
één onderzoek per jaar te kunnen financieren. Daarnaast
is er in 2017 een schenking van € 20.000 ten behoeve
van onderzoek inzake religieuze kunst aan het fonds
toegevoegd. In 2017 zijn twee beurzen toegekend: aan
het Museum voor Religieuze Kunst ter hoogte van
€ 20.000 (dankzij een schenking in 2016 van Stichting
Dames Spoorenberg) en aan het Elisabeth Weeshuis
Museum ter hoogte van € 20.000.
KORTLOPENDE SCHULDEN (8)

Kortlopende schulden
Schenkingsverplichtingen
Vooruit ontvangen
contributies
Overige schulden en
overlopende passiva

31-12-2017
€
399.539

31-12-2016
€
724.000

640.705

613.860

344.277

198.786

1.384.521

1.536.646
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SCHENKINGSVERPLICHTINGEN

Dit betreft de per balansdatum toegezegde, maar nog
niet uitgekeerde, schenkingen met een totaalbedrag
van € 399.539. Deze verplichtingen zullen naar
verwachting in 2018 worden voldaan.
VOORUIT BETAALDE CONTRIBUTIES

Dit betreft de per balansdatum ontvangen contributies
2018 met een totaalbedrag van € 640.705.
OVERIGE SCHULDEN EN OVERLOPENDE PASSIVA

Overige schulden en overlopende passiva
Crediteuren
Vooruitontvangen akten
Loonbelasting
Personeelskosten
Rembrandtkaarten (DBF)
Accountants- en administratiekosten
Ekkart Fonds
Onderzoeksprogramma Museum Catharijne Convent
Onderzoek Meester van Elsloo uit het
Schoufour-Martin Fonds
Claudine de With-beurs
Effectenbeheer
Overige posten

12/31/2017
€
147.387
37.350
32.160
40.919
6.084
24.650
25.000
20.000

12/31/2016

2.000
2.500
4.201
2.026
344.277

—
—
3.393
368
198.786

€
62.192
24.900
25.297
29.409
6.227
22.000
25.000
—

NIET IN DE BALANS OPGENOMEN VERPLICHTINGEN

De meerjarige financiële verplichtingen van de
Vereniging betreffen:
— de huurovereenkomst van het kantoor op de
Denneweg 124. Deze overeenkomst is herzien in
december 2016 waarbij de gehuurde ruimte is
uitgebreid met extra gebruik van de bovenetage
en een prijsindexering. Tot en met 2018 bedraagt
de huur jaarlijks in totaal circa € 54.503;
— de huur van een printer loopt tot 2020. Voor 2018
bedraagt de huur circa € 3.718;
— in 2017 is de service level agreement voor onder
meer data-opslag verlengd voor 24 maanden.
Deze kosten zijn in 2018 naar verwachting € 31.752.

Financiële instrumenten
ALGEMEEN

De in deze toelichting opgenomen gegevens verschaffen
informatie die behulpzaam is bij het schatten van de
omvang van risico’s die verbonden zijn aan de in de
balans opgenomen financiële instrumenten. Er zijn
geen financiële instrumenten die niet in de balans zijn
opgenomen.
De primaire financiële instrumenten van de
Vereniging Rembrandt dienen ter financiering van
de activiteiten van de Vereniging of vloeien direct
uit deze activiteiten voort. De Vereniging gaat geen
transacties aan in derivaten, zoals valutatermijncontracten en renteswaps. Het beleid van de Vereniging
is om niet te handelen in financiële instrumenten
voor speculatieve doeleinden.
De belangrijkste risico’s uit hoofde van de financiële
instrumenten van de Vereniging zijn het kredietrisico en
het liquiditeitsrisico.
Het beleid van de Vereniging om deze risico’s te beperken, strekt zich uit tot de volgende onderdelen:
KREDIET- EN LIQUIDITEITSRISICO NALATENSCHAPPEN

De Vereniging Rembrandt kent vorderingen uit hoofde
van nalatenschappen. Doordat zij afhankelijk is van
derden ten aanzien van deze nalatenschappen, kan de
waarde van de vordering uit hoofde van nalatenschappen
fluctueren en tevens bestaat er onzekerheid over het
tijdstip van uitkeren. De Vereniging beperkt dit risico
actief door regelmatig contact te houden met de
betreffende executeurs-testamentair.
KREDIET- EN LIQUIDITEITSRISICOBELEGGINGEN

Om de krediet- en liquiditeitsrisico’s inzake de beleggingen
te beperken is door de Vereniging een risicoprofiel bepaald en is binnen dit risicoprofiel het beheer uitbesteed
aan externe professionele partijen. In het beleggingsbeleid is tevens vastgelegd dat het risicoprofiel periodiek
wordt geëvalueerd. De Vereniging handelt in het kader
van het beleggingsbeleid uitsluitend met kredietwaardige
en te goeder name en faam bekend staande partijen.
REËLE WAARDE

Gezien het overwegend kortlopende karakter van de
financiële instrumenten benadert de boekwaarde de
reële waarde.
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Staat van Baten en Lasten
Baten
BATEN VAN PARTICULIEREN (9)

Baten van Particulieren
Contributies
Giften
Erfstellingen en legaten

2017
€
665.113
1.316.403
9.667.785

2016
€
632.233
1.335.043
1.729.733

11.649.301

3.697.009

Het aantal leden van de Vereniging Rembrandt bedroeg
ultimo 2017: 15.027 (ultimo 2016: 14.598).
CONTRIBUTIES

In 2017 bedroegen de baten uit contributiegelden
€ 665.133. De contributies in 2017 zijn iets lager dan
begroot (€ 715.000) mede omdat een aantal contributieleden nu akteleden zijn geworden (zie giften), maar
door de gestage groei van het aantal leden hoger dan
in 2016 (€ 632.233).
GIF TEN

Giften bevatten eenmalige donaties, schenkingen
door middel van een periodieke akte (de meester- en
cirkel-lidmaatschappen), sponsoring en giften bovenop
contributies.
De in 2017 ontvangen dan wel ter beschikking
gestelde giften bedragen in totaal € 1.316.403 (2016:
€ 1.335.043). Hiervan heeft € 448.645 betrekking op
giften ten behoeve van het vrij besteedbaar vermogen en
€ 867.758 ten behoeve van Rembrandtfondsen op Naam
en Themafondsen (zie voor specificatie op pp. 66-67).
De werkelijke giften 2017 liggen lager dan begroot
(€ 1.687.000), doordat in 2017 bijdragen van een nieuwe
doelgroep achterbleef ten opzichte van de verwachting.
Verder is er in 2017 een jaarlijkse bijdrage van Hollandse
meester mevrouw E. Stortenbeker à € 100.000
vanwege overlijden komen te vervallen; zij heeft in
2017 € 2,8 miljoen nagelaten aan de Vereniging.
ERFSTELLINGEN EN LEGATEN

Dit boekjaar werden er in totaal € 9.667.785 aan
erfstellingen en legaten toegezegd, waarvan € 2.979.661
is ontvangen ten behoeve van Rembrandtfondsen op
Naam en Themafondsen. Van de in 2017 ontvangen

77

J A A R V E R S L A G VA N D E V E R E N I G I N G R E M B R A N D T 2 0 1 7

giften en erfstellingen is € 5,95 miljoen afkomstig van
de nalatenschap van de heer H.J.G. den Boer en
€ 2,8 miljoen van de nalatenschap van mevrouw
E. Stortenbeker. Gezien het incidentele karakter van
erfstellingen en legaten worden deze posten p.m.
opgenomen in de begroting.
Verder zijn er in 2017 voor ruim € 0,6 miljoen aan
schenkingen in natura uit nalatenschappen uit 2017,
die niet via de resultatenrekening van de Vereniging
Rembrandt verantwoord worden, via de Vereniging
Rembrandt aan musea geschonken. Er is hier sprake van
een interne taxatie en er zijn beperkende voorwaarden
gesteld aan de schenkingen.

JAARREKENING 2017

FINANCIËLE BATEN EN LAST EN (14 EN 15)

BATEN VAN LOTERIJORGANISATIES (10)

2017
€
400.000

Baten van loterijorganisaties
Bijdrage BankGiro Loterij

2016
€
400.00

BANKGIRO LOTERIJ

De bijdrage van de BankGiro Loterij heeft als doel het
verlenen van financiële steun bij de aankoop van kunstwerken door Nederlandse musea die zelf geen directe
meerjarige bijdrage voor kunstaankopen van de BankGiro Loterij ontvangen. In 2017 bedroeg deze bijdrage
€ 400.000 (2016: € 400.000).

BATEN VAN ANDERE ORGANISATIES ZONDER
WINSTSTREVEN (11)

Baten van andere organisaties zonder winststreven
Prins Bernhard Cultuurfonds

2017
€
650.000

2016
€
650.00

PRINS BERNHARD CULTUURFONDS

Sinds 1960 stelt het Prins Bernhard Cultuurfonds een
deel van zijn door loterijgelden verkregen inkomsten
ter beschikking aan de Vereniging Rembrandt met als
bestemming steunverlening bij kunstaankopen. In 2017
bedroeg deze bijdrage € 650.000 (2016: € 650.000),
waarvan € 60.000 bij voorkeur bestemd is voor
ondersteuning van aankopen door kleinere musea.
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In 2017 zijn (bruto) baten uit beleggingen en rente
€ 3.422.246 versus € 706.932 in 2016. Deze baten zijn
hoger dan begroot (€ 1.051.000) vanwege gunstige
marktomstandigheden en een hoger dan verwacht
belegd vermogen. De baten uit beleggingen à € 3.421.581
op een gemiddelde effectenportefeuille van 2017 van
€ 41.459.568 gedurende het jaar is 8,3%. In 2016 bedroegen de baten uit beleggingen € 603.438 (dit was
3,6% op een gemiddelde effectenportefeuille van
€ 16.850.455). De gemiddelde effectenportefeuille was
in 2016 veel lager dan in 2017, omdat de saldi van de in
2015 verkochte obligaties op bedrijfsspaarrekeningen
stond en pas in december 2016 weer zijn belegd. Er is in
2017 geen valutaresultaat, omdat de vreemde valutarekeningen (GBP en USD) om bij bepaalde aan- en verkopen
in vreemde valuta hoge spreadkosten te vermijden
eind 2016 zijn opgeheven.
De kosten beleggingen bedragen voor 2017
€ 109.314 (0,3%), versus € 82.731 in 2016 (0,5%).
De kosten beleggingen zijn lager dan begroot (€ 200.000)
vanwege gunstige fees.
Rente geldmiddelen is in 2017 € 665 (0,05 % bij
gemiddelde liquide middelen van € 1.469.479) doordat
de banksaldi eind 2016 aanzienlijk zijn teruggebracht en
vanwege een geringe rente-vergoeding; was in 2016
€ 103.494 (0,4 % bij gemiddelde liquide middelen van
€ 23.422.438).
Het netto beleggingsresultaat en rente geldmiddelen
is in 2017 € 3.312.932 (7,7% bij een gemiddeld totaal
vermogen van € 42.929.047) versus € 624.201 (1,5%
bij een gemiddeld totaal vermogen van € 40.272.893)
in 2016. Het verschil wordt met name verklaard door
hogere koerswinsteffecten van € 3.422.246 in 2017
(€ 526.116 in 2016; € 1.051.000 begroting) vanwege gunstiger marktomstandigheden en een hogere gemiddelde
effectenportefeuille.
De percentages in de tabellen zijn berekend over de
gemiddelde effectenportefeuilles gedurende het jaar en
houden geen rekening met fluctuaties.

Baten uit beleggingen en rentebaten 		
2017 		
			
€		
Directe baten
Dividenden
73.511 		
77.326
Rente geldmiddelen
665 		
103.494
			
74.176 		
Indirecte baten
Koerswinst effecten:
– Ongerealiseerd resultaat
3.139.108 		
98.715
– Gerealiseerd resultaat
208.962 		
351.391
3.348.070

2016
€

180.820

450.106

Valutaresultaat 		
Totaal baten uit beleggingen en rentebaten (bruto) 		

— 		
3.422.246 		

76.006
706.932

			
			
Baten uit beleggingen
3.421.581
Kosten beleggingen
109.314
Netto beleggingsresultaat
3.312.267

2017 		
€		
8,3%
603.438
0,3%
82.731
8,0%
520.707

2016
€
3,6%
0,5%
3,1%

Rente geldmiddelen

Netto beleggingsresultaat en rente geldmiddelen

665

0,05%

103.494

0,4%

3.312.932

7,7%

624.201

1,5%

44.519.581 		
1.651.480 		
46.171.061 		

38.399.554
1.287.477
39.687.031

Waarde effectenportefeuille ultimo jaar 		
Liquide middelen ultimo jaar 		
Totaal beleggingen ultimo jaar 		

Gemiddelde effectenportefeuille VR
Gemiddelde liquide middelen
Gemiddelde portefeuille VR incl. liquide middelen
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41.459.568
1.469.479 		
42.929.047 		

16.850.455
23.422.438
40.272.893
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Lasten
BESTEED AAN DOELSTELLING (12)

In 2017 werd in totaal € 4.183.852 besteed aan de
doelstelling versus € 4.921.018 in 2016. Hieronder vallen
kunstaankopen, belangenbehartiging en bewustwording
(zie voor een overzicht pp. 38-39). Gezien het vooraf
niet goed in te schatten hoogte van aanvragen worden
deze posten p.m. opgenomen in de begroting.
KUNSTAANKOPEN

De Vereniging Rembrandt ontving in 2017 in totaal 33
aanvragen, waarvan er 24 zijn gehonoreerd met een
totaalbedrag van ruim € 4,1 miljoen. In dit verslagjaar
werden 9 aanvragen niet gehonoreerd, voor een aanvraag geen prijsovereenstemming bereikt, geen aanvragen
ingetrokken en geen gewenste aankopen op de veiling
overboden. Van het totaalbedrag à € 4.118.897 komt
€ 1.881.862 ten laste van fondsen, waarvan € 723.493
ten laste van Nationaal Fonds Kunstbezit.
Ter vergelijking: in 2016 waren er in totaal 40 aanvragen,
waarvan er 25 zijn gehonoreerd met een totaalbedrag
van ruim € 4,8 miljoen. In 2016 werden 13 aanvragen
niet gehonoreerd, geen aanvragen zijn ingetrokken en
twee gewenste aankopen op de veiling overboden. Van
het totaalbedrag à € 4.832.565 kwam € 1.926.750 ten
laste van fondsen, waarvan € 681.000 ten laste van
Nationaal Fonds Kunstbezit.
BELANGENBEHARTIGING

Belangenbehartiging valt uiteen in onderzoeksprojecten
en externe kosten.
Aan onderzoeksprojecten (t.b.v. kunsthistorisch onderzoek naar collecties in het openbaar kunstbezit resulterend in een publicatie of tentoonstelling) zijn er in 2017
twee beurzen toegekend uit het Ekkart Fonds t.b.v.
onderzoek door het Museum voor Religieuze Kunst
(€ 20.000, dankzij een schenking van Stichting Dames
Spoorenberg in 2016) en het Elisabeth Weeshuis Museum
(€ 20.000), bij een begroting van € 20.000.
Verder is er een bijdrage van € 20.000 van het
Schoufour-Martin Fonds toegekend aan onderzoek van
het Bonnefantenmuseum. Als dank en ter nagedachtenis
van het jongste lid van de raad van adviseurs en oprichtster van de Caius Cirkel, mevrouw drs. C.J.M. de With
heeft het bestuur van de Vereniging Rembrandt in 2017
besloten de Claudine de With beurs in het leven te roepen
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ter hoogte van € 2.500 per jaar. Deze beurs is in 2017
toegekend aan Marjolijn Kruip.
Er zijn in 2017 geen externe kosten gemaakt. In 2016
waren de juridische advieskosten voor de implementatie
van de Erfgoedwet € 16.450.
BEWUST WORDING

Ter invulling van deze doelstelling is in 2009 het fellowship
aan de Universiteit van Utrecht ingesteld. In 2017 heeft
de Vereniging Rembrandt voor € 2.445 bijgedragen
aan reiskosten van deelnemers aan de Summer School
‘Reinventing our museums’ gegeven door fellow Peter
Hecht.

KOSTEN EIGEN ORGANISATIE (13)
PERSONEELSKOSTEN

Personeelskosten
Lonen en salarissen
Sociale lasten
Pensioenlasten
Administratieve ondersteuning
Overige personeelskosten

Het gemiddelde aantal vaste personeelsleden inclusief
externe fte’s, uitgedrukt in fulltime arbeidsplaatsen,
bedraagt 12,1 (2016: 10,0 totale fte’s; 9,3 interne fte’s).
De administratieve boekhoudkundige ondersteuning is
uitbesteed aan F. van Dokkum Administratiekantoor,
deze inleenkosten worden toegerekend aan personeelskosten (0,4 fte). Vanwege vacatures was bovendien in
2017 gemiddeld 0,2 externe fte werkzaam voor marketing
en mecenaat. De totale personeelskosten in 2017 à
€ 864.734 waren iets lager dan begroot.
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2017
€
610.228
90.417
62.756
47.600
53.733
864.734

2016
€
488.955
69.433
45.789
47.493
52.344
704.014

Bezoldiging directeur

BEZOLDIGING DIRECTIE

Het bestuur heeft het bezoldigingsbeleid, de hoogte van
de directiebeloning en de hoogte van andere bezoldigingscomponenten vastgesteld. Het beleid wordt periodiek
geactualiseerd. De laatste evaluatie was in januari 2017.
Bij de bepaling van het bezoldigingsbeleid en de vast
stelling van de beloning volgt de Vereniging Rembrandt
de Regeling beloning directeuren van goede doelen ten
behoeve van besturen en raden van toezicht.
De regeling geeft aan de hand van zwaartecriteria
een maximumnorm voor het jaarinkomen van de
directeur. Het relevante werkelijke jaarinkomen voor
de directeur bedroeg in 2017 € 101.542. Deze beloning is
binnen het geldende maximum van de regeling.
Het jaarinkomen, de SV lasten en de werkgeversbijdrage pensioen bleven voor de directeur binnen
het in de regeling opgenomen maximumbedrag per
1 januari 2017 van € 181.000 per jaar. Aan de directeur
zijn geen leningen, voorschotten of garanties verstrekt.
De hoogte en samenstelling van de bezoldiging van
de directeur wordt in de jaarrekening toegelicht in de
tabel hieronder.

Dienstverband
Aard (looptijd)
uren (werkweek)
parttime percentage
Bezoldiging
Jaarinkomen
bruto loon/salaris
vakantiegeld
eindejaarsuitkering
variabel jaarinkomen

2016
€

onbepaald
36
100%

onbepaald
36
100%

€
91.487
6.943
3.112

€
83.317
6.638
2.624

101.542

92.579

SV lasten (wg deel)
10.364
10.167
Belaste vergoedingen/bijtellingen
Pensioenlasten (wg deel)
21.641
17.452
Pensioencompensatie		
Overige beloningen op termijn		
Uitkeringen beëindiging dienstverband		
		
Totaal bezoldiging
133.547
120.198

De leden van het bestuur en de leden van de raad van
adviseurs ontvangen voor de door hen in die hoedanigheid verrichte werkzaamheden geen beloning.
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HUISVESTINGSKOSTEN

KANTOORKOSTEN

De huisvestingskosten à € 68.426 zijn binnen de begroting gebleven. De huisvestingskosten betreffen de huur
van het kantoor aan de Denneweg in Den Haag. Vanaf
augustus 2016 wordt de extra ruimte op de bovenetage
gehuurd.

Hogere kantoorkosten betreffen drukwerk, porti (mede
door hogere tarieven) en kantoorbenodigdheden (circa
€ 36.100) als gevolg van actiever ledenbeleid. De andere
kantoorkosten zijn vaste kosten t.b.v. telefonie, internet
en huur apparaten (circa € 10.400).

PUBLICITEIT EN COMMUNICATIE

ALGEMENE KOSTEN

Deze lasten à € 521.331 in 2017 zijn onder te verdelen in
kosten ten behoeve van retentie van bestaande leden
(onder meer drie bulletins, het jaarverslag en tegenprestaties leden), acquisitie (werving) van nieuwe leden en
branding. Deze kosten waren in 2017 circa € 39.000
hoger dan begroot. De overschrijding bestaat mede uit
meerkosten van een extern advies aangaande de versterking van de communicatie en een daaruit volgende
media campagne Openbaar Kunstbezit en twee extra
publicaties (Kunst=Zinnig, brochure Voor nu/Voor later).
Ten slotte zijn er kosten voor de ontwikkeling van de
nieuwe website gemaakt.

De hogere algemene kosten à € 59.703 zijn mede te
verklaren door advieskosten ten behoeve van een nieuwe
verplichte pensioenregeling en het beleggingsreglement
(circa € 13.200), overige reiskosten ( € 5.965), contributies/abonnementen (circa € 26.400, waaronder het CBF,
FIN, Goede Doelen NL, King Baudouin Foundation) en
The Netherland-America Foundation en bankkosten
(circa € 3.800).

AUTOMATISERING

De servicekosten voor beheer, back-up, helpdesk en de
ondersteuning voor de website bedragen samen circa
€ 43.000. Verdere vaste lasten zijn het onderhoud en
licenties van de software (circa € 39.500). Aan projecten
is circa € 38.500 uitgegeven. T.a.v. licenties en onderhoud
zijn de kosten hoger geworden door meer gebruikers en
een upgrade van de CRM software en het opzetten en
het beheer van een testomgeving. In totaal waren de
automatiseringskosten in 2017 à € 121.128 circa € 7.000
hoger dan de begroting.
De IT projectkosten voor de optimalisering van de
ledenadministratie en het betalingsverkeer lopen iets
achter op budget, omdat een deel van het project is
verschoven naar 2018.
ACCOUNTANTS - EN ADMINISTRATIEKOSTEN

De externe accountantskosten in 2017 à € 25.658 (2016:
€ 16.952) zijn circa € 3.000 hoger dan begroot, vanwege
een hogere offerte voor de controle 2017. Wegens toegenomen wet- en regelgeving heeft de accountant meer
uren nodig voor haar controle. Daarnaast was er een
onvoorziene slotdeclaratie over 2016. Verder worden de
uren van de administrateur besteed aan de jaarrekening
tevens onder de post accountants- en administratiekosten verantwoord; in 2017 € 5.859 (2016: € 6.156).
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Lastenverdeling

Ten behoeve van:

VR
Werving
Doelstelling
					
		€
Personeelskosten
864.734
Huisvestingskosten
68.426
Publiciteit en communicatie
521.331
Automatisering
121.128
Accountants- en administratiekosten
25.658
Kantoorkosten
46.539
Algemene kosten
59.703
Eenmalige personeelskosten
—
Som kosten eigen organisatie
1.707.519

€
129.710
10.264
78.200
18.169
3.849
6.981
8.955
—
256.128

Beheer en Beleggingen
administratie		

€
562.077
44.477
338.865
78.733
16.678
30.250
38.807
—
1.109.887

€
€
172.947 		
13.685 		
104.266 		
24.226 		
5.132 		
9.308 		
11.941 		
— 		
341.504 		

Totaal
2017

Begroot
2017

Totaal
2016

€
864.734
68.426
521.331
121.128
25.658
46.539
59.703
—
1.707.519

€
867.000
71.000
482.000
114.000
23.000
44.000
54.000
—
1.655.000

€
704.014
55.922
365.854
60.245
23.108
44.638
70.797
—
1.324.578

Kosten van beleggingen
109.314 				
109.314
109.314
200.000
82.731
								
Kunstaankopen 			
3.395.404 			
3.395.404 		
4.151.565
Kunstaankopen Nationaal Fonds Kunstbezit 			
723.493 			
723.493 		
681.000
Belangenbehartiging onderzoeksprojecten			
62.500 			
62.500 		
20.000
Belangenbehartiging externe kosten			
— 			
— 		
16.450
Bewustwording 			
2.455 			
2.455 		
52.003
								
Besteed aan doelstelling 						
4.183.852 		
4.921.018
Som der lasten 		
256.128
5.293.739
341.504
109.314
6.000.685
1.855.000
6.328.327
								
								
2017
2016
%
%
Wervingskosten in % van de baten van particulieren (baten uit eigen fondsenwerving)
2,20%
5,37%
Norm CBF is 25%
(256k/11,64 mln)
(198k/3,697 mln)
Kosten beheer en administratie in % van de som der lasten
5,69%
4,69%
Norm Vereniging Rembrandt is 10%
(341k/6,00 mln)
265k/6,328 mln)
								
		
Werving
Doelstelling
Beheer en
Beleggingen
Totaal		
		
		administratie		
2017		
Lasten in % van de som der lasten		

4,3%

88,2%

LASTENVERDELING

De wervingskosten (eigen fondsenwerving) in % van de
baten uit particulieren (eigen fondsenwerving) blijven
ruim onder de 25% norm van het CBF: 2,2% in 2017
(2016: 5,37%).
De kosten beheer en administratie in % van de som
der lasten blijven onder de Vereniging Rembrandt
gehanteerde 10% norm: 5,69% in 2017 (2016: 4,69%).

83

J A A R V E R S L A G VA N D E V E R E N I G I N G R E M B R A N D T 2 0 1 7

5,7%

1,8%

100,0%
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Overige gegevens

SPECIFICATIE VAN DE KUNST VOORWERPEN

De op de balans als € 1 opgenomen kunstvoorwerpen
betreffen:
— Het gastenboek voor de bezoekers aan het
Cabinet de Vos, in bruikleen bij het Rijksmuseum te
Amsterdam
— Het schilderij van Karel Appel, getiteld Le roi couronné,
werd uit particulier bezit aan de Vereniging Rembrandt geschonken. Het kunstwerk werd vervolgens
in bruikleen gegeven aan Stichting Hannema-De Stuers
Fundatie te Wijhe.
— Schilderij Piet Mondriaan Compositie met rood, geel,
zwart, blauw en grijs in bruikleen bij het Gemeentemuseum Den Haag
Niet langdurig eigendom/tijdelijke bruikleen aan
kunsthandel De Boer:
— Levensboom Maurice Wijckaert uit nalatenschap
Kotting (Kunsthandel De Boer)
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CONTROLEVERKLARING
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CONTROLEVERKLARING
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p De Vereniging Rembrandt is ingeschreven bij
de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder
nummer 40531186. De statuten zijn laatstelijk
gewijzigd op 1 november 2012.

p Per 1 juli 2016 is de Vereniging Rembrandt
een ‘erkend goed doel’ conform de nieuwe
Erkenningsregeling. Sinds 2002 was de Vereniging
Rembrandt al erkend als keurmerkhouder door het
Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF). De Erkenningsregeling vervangt het keurmerk van het CBF.

p Per 1 januari 2008 is de Vereniging Rembrandt
aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling
(ANBI). Daarnaast heeft de Vereniging de status van
Culturele Instelling in het kader van de Geefwet.

p De jaarrekening 2017 is ingericht conform de
herziene Richtlijn Fondsenwervende Instellingen
(Richtlijn RJ 650).

p De Vereniging Rembrandt is als hybride fonds
(vermogensfonds en fondswervende organisatie)
zowel lid van de Vereniging van Fondsen in
Nederland (FIN) als van Goede Doelen Nederland.
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