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EEN WOORD VOORAF

Het leven van mensen verrijken met moderne en hedendaagse 
kunst en vormgeving, dat is de missie van het Stedelijk Museum 
Amsterdam. Met onze collectie, tentoonstellingen, publicaties, 
onderzoek en educatieve programma’s bieden we nieuwe 
inzichten in het nu – zowel op individueel als op maatschappelijk 
niveau. Dat is wat onze medewerkers iedere dag motiveert en 
drijft.

Meer mensen weten het museum te vinden: het Stedelijk staat 
op de vierde plaats in de top tien van best bezochte musea van 
Nederland. Dat is onder meer te danken aan het eerste volle 
jaar van de vernieuwde opstelling van STEDELIJK BASE. Door 
de succesvolle publiekscampagne Meet the Icons groeit BASE 
in 2018 uit tot een must-see voor Nederlanders en toeristen. De 
eerste overzichtstentoonstelling van het Nederlandse ontwer-
persduo Studio Drift is de absolute publiekstrekker van dit jaar. 
Onder die bezoekers zijn veel mensen die voor het eerst in het 
Stedelijk komen en wellicht voor het eerst kennismaken met 
moderne en hedendaagse kunst en vormgeving. De waardering 
in 2018 is goed, met een 7,8 voor het museum en een 8,1 voor 
klantvriendelijkheid. 

Naast gevestigde namen en publiekstrekkers biedt het 
Stedelijk ook een podium voor minder bekend werk. Freedom 
of Movement, de grote groepstentoonstelling rondom de 
gemeentelijke kunstaankopen en Spirits of the Soil, de eerste 
solo tentoonstelling van aanstormend talent Raquel van Haver, 
laten bezoekers kennismaken met recent werk van in Nederland 
wonende kunstenaars. Er zijn belangrijke aanwinsten – waar-
onder een omvangrijke schenking van het kunstenaarscollectief 
General Idea – en bijzondere restauraties, zoals die van de Jan Willem Sieburgh, interim-directeur Stedelijk Museum Amsterdam

Fo
to

: B
ib

i V
et

h



4

2018 is een mooi jaar. Tegelijkertijd is het ook lastig en uitdagend. 
Het externe onderzoek naar governance en WNT (Wet norme-
ring topinkomens) dat naar aanleiding van de gebeurtenissen 
rondom het vertrek van de artistiek directeur eind 2017 loopt, drukt 
een stempel op het jaar. Uit analyse blijkt dat er sprake is van 
achterstallig onderhoud, vooral op het gebied van bedrijfsvoering. 
Daarom starten we begin 2018 met een verbeterprogramma om 
de organisatie te versterken en het fundament te verstevigen. De 
financiële administratie wordt verstevigd, verantwoordelijkheden en 
rollen worden duidelijker en werkprocessen worden geprofessio-
naliseerd. Immers: the best way to get ahead is to get started, aldus 
de schrijver Mark Twain.
Tijdens het implementeren van het verbeterprogramma komt een 
aantal thema’s naar voren. Een ervan is ethiek: hoe kunnen we 
als organisatie verantwoord omgaan met de ethische dilemma’s 
die op ons pad komen? Er wordt intern een workshop voor me-
dewerkers georganiseerd met als doel om de bewustwording en 
bespreekbaarheid van dergelijke issues te vergroten. 
Een tweede thema is openheid en transparantie. Daarom is 
onder andere ‘de zeepkist’ ingevoerd, waarop elke donderdag-
ochtend iedereen op een laagdrempelige manier nieuws kan 
delen met collega’s. Dit zorgt ervoor dat iedereen goed geïnfor-
meerd is en bevordert het gevoel van betrokkenheid. 

In juni wordt het externe onderzoek afgerond. De raad van 
toezicht onderschrijft de conclusies van dit rapport en omarmt 
de aanbevelingen van de onderzoekers. Een aantal leden treedt 
naar aanleiding van de uitkomsten van het onderzoek direct af, 
waarna de directie en de OR aan de overgebleven leden laten 
weten geen vertrouwen meer te hebben in de raad van toezicht. 
Uiteindelijk nemen ook de overblijvende leden afscheid om 
ruimte te maken voor een nieuwe raad van toezicht. De gemeente 
benoemt Truze Lodder als interim-voorzitter met als opdracht een 
nieuwe raad van toezicht te vormen. Eind december is de nieuwe 

Purple People Eater van Ferdi die speciaal voor de tentoonstel-
ling Amsterdam Magisch Centrum in volle glorie is hersteld. Door 
uitwisseling en bruiklenen is er met vele partners in binnen- en 
buitenland samengewerkt. Zo reist de overzichtstentoonstelling 
Fascinated by the Grid over het werk van Wim Crouwel binnen 
Japan door van Kioto naar Tokio en is De verliefde camera van 
Ed van der Elsken in Madrid te zien. 

Maar het Stedelijk is veel meer dan een plek waar je moderne 
en hedendaagse kunst en vormgeving kunt kijken. Met onze 
educatieprogramma’s en Public Program bereiken we zowel 
scholen in heel Amsterdam en daarbuiten als volwassenen die 
meer willen weten over een thema of een kunstenaar. Zo zijn er 
tal van activiteiten waarmee je kunst ook kunt ervaren en verdie-
ping kunt vinden, zoals de vele kunstenaarsworkshops, het Rabo 
Lab, prikkelende Sunday Seminars, performances, lezingen rond 
tentoonstellingen of rondleidingen verzorgd door de Blikopeners, 
onze peer educators van het gelijknamige programma dat in 2018 
zijn tienjarig jubileum viert.

We zetten als Stedelijk Museum ook stappen in het vergroten 
van de toegankelijkheid van gebouw en collectie. Het vernieuw-
de entreegebied draagt voor een deel hieraan bij. Stichting 
De Zonnebloem beloont alle inspanningen die we doen met 
betrekking tot het verbeteren van de fysieke toegankelijkheid van 
het museum met een van de eerste toegankelijkheids plaquettes. 
Met de lancering van STUDIO i is duidelijk dat ook emotionele 
toegankelijkheid voor het Stedelijk een blijvend punt van aan-
dacht is. Binnen dit project rondom inclusie, opgezet in samen-
werking met het Van Abbemuseum, worden kennis en inspiratie 
gedeeld met elkaar en andere partners in het museale veld. Het 
zijn de eerste stappen op weg naar een meer toegankelijk muse-
um. We zijn ons bewust dat er nog grote stappen moeten volgen: 
‘bewust onbekwaam’, zo omschrijven wij het zelf. 
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veerkracht getoond; dat heeft ons sterker gemaakt. 
We zijn begonnen met het leggen van een stevig fundament 
waarop we de komende jaren kunnen bouwen. Het werk is nog 
niet klaar. Er komen nog uitdagingen op ons pad, bijvoorbeeld op 
financieel gebied. Maar we kunnen weer vooruitkijken. Naar het 
Kunstenplan 2021-2024, waarvoor we dit jaar de voorbereidingen 
treffen. Naar de komst van de nieuwe artistiek directeur. Naar 
een toekomst waarin de kracht van onze collectie als dynamisch 
geheugen steeds duidelijker naar voren komt en de onderschei-
dende positie van het Stedelijk Museum verder versterkt. Een 
toekomst die wij met vertrouwen tegemoet kunnen zien. 

Jan Willem Sieburgh, interim directeur

raad compleet. Ook het bestuur van het Stedelijk Museum Fonds 
bezint zich op zijn toekomst en treedt terug.
In juni verschijnt ook het advies van de Amsterdamse Kunstraad 
over het Stedelijk Museum, met als titel ‘Het museum als dyna-
misch geheugen’. Hierin wordt de rol van het Stedelijk in de stad, 
nationaal en internationaal erkend. Ook wordt aanbevolen om 
meer te investeren in de collectie. Het advies sluit aan bij onze 
eigen visie over onze rol als museum. Waar erfgoedmusea ons 
vooral vertellen waar we vandaan komen, vertellen musea van 
moderne en vooral van hedendaagse kunst ons waar we staan 
en waar wij naartoe gaan als samenleving. Wij beschouwen dat 
als een belangrijke maatschappelijke en verbindende rol voor het 
Stedelijk Museum en als een helder vertrekpunt voor de toekomst. 

2018 is een jaar dat in het teken staat van successen en uitdagin-
gen, resulterend in een nieuw begin. Ik wil alle medewerkers en 
de vrijwilligers danken die zich dagelijks met groot enthousiasme, 
professionaliteit en veerkracht inzetten. Een woord van dank ook 
voor het bestuur van het Stedelijk Museum Fonds en de oud- 
leden van de raad van toezicht voor hun inzet voor het museum.
De steun van sponsoren, fondsen en particuliere begunstigers 
hebben wij als heel waardevol ervaren en daarvoor zijn wij hen 
allen zeer erkentelijk. Hun genereuze steun maakte die mooie en 
succesvolle programmering in 2018 mogelijk, van tentoonstel-
lingen en activiteiten op gebied van educatie en Public Program 
tot onderzoeken, restauratieprojecten en nieuwe aanwinsten. 
Een speciaal woord van dank is op zijn plaats voor de gemeente 
Amsterdam, eigenaar van de collectie en het gebouw, voor 
hoofdsponsor Rabobank die in 2018 besluit om het hoofd-
sponsorschap met drie jaar te verlengen en voor de BankGiro 
Loterij, partners die al jaren een structurele financiële bijdrage 
leveren en verschillende projecten mogelijk maken.
Het vertrouwen van onze partners heeft ons als organisatie 
gedurende 2018 gesteund. We hebben geleerd van fouten en 
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BERICHT VAN DE RAAD VAN 
TOEZICHT

De raad van toezicht van de stichting Stedelijk Museum 
Amsterdam legt in dit verslag verantwoording af aan interne 
en externe belanghebbenden over zijn werk, samenstelling en 
functioneren in het verslagjaar. De verantwoordelijkheid voor de 
inhoud van dit verslag berust bij de ultimo 2018 in functie zijnde 
raad van toezicht. 
Zowel voor het Stedelijk Museum als voor de raad van toezicht 
als orgaan van de stichting is 2018 een jaar van transitie. Het 
uitzonderlijke karakter van de situatie in het verslagjaar licht de 
raad van toezicht hieronder uitsluitend toe voor zover dat nodig is 
om het toekomstgerichte handelen te duiden. 

In het jaarverslag 2017 berichtte de raad van toezicht dat na 
hoogtepunten en tegenslagen het evenwicht hervonden werd. 
De organisatie was in rustiger vaarwater gekomen en er werd uit-
gekeken naar de conclusies en aanbevelingen van onafhankelijk 
onderzoek naar de governance en naleving van de WNT in op-
dracht van de gemeente Amsterdam. Het onderzoek is begin juni 
2018 afgerond. De onderzoeksresultaten zijn openbaar gemaakt, 
evenals de bestuurlijke reactie van de gemeente Amsterdam en 
een aantal door de raad van toezicht getrokken conclusies. De 
raad van toezicht onderschrijft de conclusies van de onderzoe-
kers en omarmt de aanbevelingen. Drie leden van de raad van 
toezicht treden in juni om verschillende redenen vrijwillig terug. 
Een van de aanbevelingen – het wijzigen van de statuten – wordt 
snel doorgevoerd. Leden van de raad van toezicht worden 
voortaan door het college van B&W benoemd. Door de raad van 
toezicht en B&W goedgekeurde gewijzigde statuten zijn op 4 juli 
2018 per notariële akte vastgesteld. 
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Raad van toezicht van het Stedelijk Museum, v.l.n.r.: Truze Lodder, Homme ten Have, 
Carla Aalse, Jos van Rooijen, Henriëtte Prast, Maarten Doorman 
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Het beeld dat ik als klankbord in voornoemd onderzoek van de 
organisatie had gekregen, heb ik in de voorzittersrol aanzien-
lijk kunnen verdiepen, aanscherpen en in sommige opzich-
ten bijstellen. Interim-bestuurder Jan Willem Sieburgh, zijn 
tweede man Ronald van Weegen – per 1 juli 2018 voor een jaar 
aangesteld als manager organisatieontwikkeling en voorzitter 
van het managementteam, na als zelfstandig adviseur voor het 
Stedelijk te hebben gewerkt sinds het vertrek van de directie in 
2017 – en de secretaris van de raad verstrekken daartoe vele 
rapporten en documenten en zijn beschikbaar voor mondelinge 
toelichting en openhartige gedachtenwisseling. Gesprekken met 
ondernemingsraad (OR), managementteam, staf, belangrijke 
begunstigers, bestuur Stedelijk Museum Fonds, externe 
stakeholders en vertrokken functionarissen bieden eveneens 
waardevolle inzichten. Ontmoetingen tijdens werkbezoek depot, 
tentoonstellingen, evenementen en informele gelegenheden 
geven nog meer kleur aan het levendige beeld. De ‘zeepkist’, 
het door de directie ingestelde effectieve wekelijkse podium voor 
interne communicatie, biedt ook de raad gelegenheid openheid 
van zaken aan medewerkers te geven. 

Met inachtneming van de rolzuiverheid in besturen en toezicht-
houden – elkaars bevoegdheden, verantwoordelijkheden en aan-
sprakelijkheden respecterende – is de betrokkenheid van de raad 
van toezicht bij de organisatie in de laatste vijf maanden van het 
verslagjaar buitengewoon groot. Dit zal geleidelijk kunnen gaan 
normaliseren als er een nieuw statutair bestuur aangetreden is. 

De tweehoofdige interim-directie onder eindverantwoordelijk-
heid van de statutair bestuurder legt in dit jaarverslag uitvoerig 
verantwoording af over de activiteiten en de bereikte resultaten. 
Het vele positieve dat bereikt of in gang gezet is, krijgt grote 
waardering van de raad van toezicht, met dank aan allen die 
eraan hebben bijgedragen. Dat aller aandacht in dit verslagjaar 

Van begin juni tot 7 augustus verkeert het Stedelijk in precaire 
omstandigheden. Kort samengevat: er is geen eensgezindheid 
en onderling vertrouwen meer tussen de overgebleven leden van 
de raad van toezicht en het interim-bestuur. Ondernemingsraad, 
staf, belangrijke relaties en financiers van het museum zijn 
verontrust, de publicitaire aandacht is groot. De waarnemend 
voorzitter van de raad treedt per 2 augustus af. De gemeente 
besluit in te grijpen. Op 7 augustus 2018 benoemt het college 
van B&W in een spoedprocedure ondergetekende als tijdelijk 
voorzitter van de raad van toezicht. De laatste drie overgebleven 
leden van de vorige raad van toezicht treden vrijwillig terug om 
ruimte te geven aan een nieuwe raad. Naast de opdracht van de 
gemeente om voor het eind van het jaar een nieuwe raad van 
toezicht te vormen, neemt de tijdelijk voorzitter actief de volle 
verantwoordelijkheid van de raad als toezichthouder, werk gever 
en adviseur van de bestuurder. De heer Jos van Rooijen, in 
het verslagjaar eerder gedurende een aantal maanden nieuw 
in raad en audit committee, komt enkele weken later de raad 
opnieuw versterken. Na zijn benoeming op 4 september door 
het college van B&W, wordt hij per 5 september voorzitter van 
beide commissies van de raad, de tijdelijk voorzitter wordt daar-
van lid. Vervolgens zijn in een openbare procedure kandidaten 
geworven voor aanvulling van de raad. Op 18 december 2018 
zijn Carla Aalse, Henriëtte Prast, Maarten Doorman en Homme 
ten Have door het college van B&W benoemd als lid van de raad 
van toezicht. Tegelijkertijd zet B&W de benoeming van de tijdelijk 
voor zitter om in een reguliere statutaire benoeming. Eveneens 
op 18 december besluit de raad ondergetekende uit zijn mid-
den te kiezen als voorzitter en Carla Aalse als vicevoorzitter; 
Henriëtte Prast neemt mijn plaats in de audit committee over. 
Carla Aalse wordt voorzitter van de selectiecommissie artistiek 
directeur in plaats van Jos van Rooijen, met als leden Homme 
ten Have en ondergetekende. 
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van de niet-sluitende begroting 2019 in de vergadering van 13 
december heeft de raad van toezicht expliciete voorwaarden ver-
bonden. Ook voert de raad van toezicht tweemaal overleg met de 
OR. De voorzitter van de raad van toezicht maakt een reguliere 
overlegvergadering mee. Daarnaast vindt er regelmatig informele 
afstemming plaats met de voorzitter en een afvaardiging van de 
OR in het kader van de onderzoeken, de samenstelling van de 
raad van toezicht en het profiel en de procedure van de artistiek 
directeur.

Samenstelling van de raad in het verslagjaar: 

Madeleine de Cock 
Buning

Lid (per 13-12-2013) 
Waarnemend voorzitter (per 26-10-2017)  
Lid Auditcommissie (per 1-11-2017) 
Datum herbenoeming 13-12-2017 
Datum aftreden 13-06-2018

Rita Kersting Lid (van 7-11-2014) 
Datum aftreden 12-06-2018

Jos van Rooijen Lid en lid Auditcommissie (van 30-01-2018 tot en 
met 13-06-2018) 
Lid (per 04-09-2018)  
Voorzitter Auditcommissie (per 05-09-2018)

Cees de Bruin Lid (per 12-10-2012) 
Voorzitter Auditcommissie (per 14-04-2018) 
Waarnemend voorzitter (per 13-06-2018) 
Datum herbenoeming 12-10-2016 
Datum aftreden 02-08-2018

Nalden (Ronald Hans) Lid (per 13-10-2017) 
Lid Auditcommissie (per 15-06-2018) 
Datum aftreden 07-08-2018

onverminderd geconcentreerd is gebleven op het realiseren van 
toonaangevende programma’s voor het publiek en het beheren 
van de collectie, verdient onze grootste lof. Op organisatorisch, 
personeel en financieel gebied is de stichting echter structu-
reel nog onvoldoende in balans; het is ‘work in progress’. Er is 
uitermate veel werk aan de winkel en de bestuurder heeft daarom 
een aantal projecten geprioriteerd, zoals uit zijn voorwoord blijkt. 
De raad van toezicht verwacht in meerjarenperspectief actieve 
sturing op het bereiken van gestelde doelen, mede in het licht 
van de nieuwe Kunstenplanperiode 2021-2024. De raad van 
toezicht zet met de organisatie de goede toon: voorbeeldgedrag 
ten aanzien van onafhankelijkheid, integriteit, zelfwerkzaamheid, 
openheid, aanspreekbaarheid en het nemen van verantwoor-
delijkheid. Dat de principes van de Governance Code Cultuur 
nageleefd worden, is in deze raad van toezicht inherent. Het 
eveneens verantwoordelijke bestuur expliciteert naleving van de 
Governance Code Cultuur en de Ethische Code Musea elders in 
dit jaarverslag. 

In onvoltooide kwesties van de vertrokken raad van toezicht zijn 
initiatieven genomen om deze op een bevredigende manier af te 
wikkelen. De positieve uitkomst rond de jaarwisseling van overleg 
met Beatrix Ruf is belangrijk voor haar toekomst en die van het 
Stedelijk. Het proces om een nieuwe artistiek directeur te vinden 
is inmiddels in volle gang. De organisatie heeft artistiek leider-
schap nodig en ziet er naar uit. 

De raad van toezicht in diverse samenstellingen vergaderde in 
de periode van 1 januari tot en met 6 juli 2018 negenmaal en in 
de periode van 7 augustus tot en met 31 december 2018 vijfmaal. 
In de vergadering van 25 april waarin de jaarstukken 2017 aan 
de orde waren is de externe accountant aanwezig geweest. In 
de vergadering van 27 september is het besluit tot benoeming 
van de nieuwe externe accountant genomen. Aan goedkeuring 
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De door de bestuurder opgestelde jaarrekening over het boekjaar 
2018 is gecontroleerd door de accountant BDO. De verklaring van 
de accountant is opgenomen in dit jaarverslag. De bestuurder 
heeft de jaarrekening en het jaarverslag ter goedkeuring voorge-
legd aan de raad van toezicht. De raad heeft mede op grond van 
de controleverklaring en het bijbehorende accountants verslag de 
jaarrekening goedgekeurd, waarna deze door de bestuurder van 
de Stichting Stedelijk Museum Amsterdam is vastgesteld.

De raad van toezicht dankt directie, medewerkers en vrijwilligers 
voor hun grote inzet, subsidiënten, sponsoren, begunstigers, 
fondsen, donateurs en vrienden voor hun onmisbare steun. 
De raad van toezicht vertrouwt erop dat de interim-directie de 
bedrijfsmatige weg omhoog in verbinding met de medewerkers 
in 2019 energiek zal vervolgen, dat de te benoemen artistiek di-
recteur nieuw elan zal toevoegen en dat het vertrouwen van parti-
culiere begunstigers en andere externe stakeholders herwonnen 
kan worden. Het Stedelijk Museum Amsterdam, op weg naar 
zijn honderdvijfentwintigste verjaardag, zal Amsterdammers, 
Nederlanders en buitenlandse bezoekers blijven verrassen met 
het tonen, laten beleven en ontdekken van moderne en heden-
daagse kunst en vormgeving. 

Truze M. Lodder 
voorzitter raad van toezicht

Willem de Rooij Lid (per 04-01-2011) 
Lid Auditcommissie (per 15-06-2018) 
Datum herbenoeming 04-01-2015 
Datum aftreden 07-08-2018

Joyce Sylvester Lid (per 01-05-2015) 
Lid Auditcommissie (per 15-06-2018) 
Datum aftreden 07-08-2018

Truze Lodder Voorzitter (a.i. per 07-08-2018)
Lid Auditcommissie (van 05-09 tot 18-12-2019)
Voorzitter (per 18-12-2018)
Lid Selectiecommissie Artistiek Directeur (per 
18-12-2018)

Carla Aalse Vicevoorzitter (per 18-12-2018)
Voorzitter Selectiecommissie Artistiek Directeur 
(per 18-12-2018)

Homme ten Have Lid (per 18-12-2018)
Lid Selectiecommissie Artistiek Directeur (per 
18-12-2018)

Maarten Doorman Lid (per 18-12-2018)

Henriëtte Prast Lid (per 18-12-2018)
Lid Auditcommissie (per 18-12-2018)

In 2019 wordt een rooster van aftreden vastgesteld voor de huidige leden van 
de raad van toezicht.
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Bezoekers STEDELIJK BASE
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Gelaagd, zo kan de programmering van het 
Stedelijk Museum Amsterdam in 2018 kort worden 
samengevat. Er is veel afwisseling, bijvoorbeeld 
tussen gevestigde en nieuwe namen, actuele en 
klassieke thema’s, internationale en Nederlandse 
kunstenaars. De programmering vindt zijn oor-
sprong in de omvangrijke collectie, die met circa 
100.000 objecten de grootste collectie moderne en 
hedendaagse kunst en vormgeving in Nederland is. 
Het is de ambitie om zoveel mogelijk daarvan te to-
nen, zowel in de vaste opstelling STEDELIJK BASE 
als in de wisselende tentoonstellingen. De variatie 
in de collectie, van schilderkunst, time-based media 
en fotografie tot meubelen, affiches en sieraden, 
geeft namelijk ook in 2018 aanleiding tot tal van 
nieuwe verhalen.
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Haver en Traversée du Fantasme van Catherine Christer Hennix 
invulling aan de wens meer vrouwelijke kunstenaars te tonen. 
Dit sluit aan bij de ambitie om meer diversiteit in kunstenaars en 
kunstwerken te laten zien.
Naast programmering van traditionele kunstvormen is er ook na-
drukkelijk ruimte voor meer experiment. EARTH, de eerste grote 
overzichtstentoonstelling van Metahaven, is een goed voorbeeld 
hiervan, met werk dat de grenzen tussen kunst, vormgeving en 
film overschrijdt. Ook in Freedom of Movement, de tweejaarlijkse 
Gemeentelijke Kunstaankopen met recent werk van in Nederland 
wonende kunstenaars, draait het in 2018 om time-based media. 
Performances maken daarnaast vast onderdeel uit van de 
programmering. Zo zijn er onder meer dansopvoeringen en 
theater improvisaties bij de tentoonstelling Geef ons het museum 
en wordt er ook bij Freedom of Movement met dans gewerkt.

VOORTBOUWEN OP VERNIEUWING

In 2017 stond vernieuwing centraal, met de introductie van de 
programmalijnen STEDELIJK BASE, STEDELIJK TURNS en 
STEDELIJK NOW. De nieuwe indeling biedt in 2018 een stevig 
fundament om qua programmering op voort te bouwen. 
Het jaar begint met een uitdaging wanneer het Stedelijk Museum 
zich genoodzaakt ziet een geplande tentoonstelling van Ettore 
Sottsass af te lasten wegens meningsverschillen met de erven. 
Dankzij goede banden met Studio Drift is het mogelijk om in 
relatief korte tijd een eerste museale tentoonstelling rondom dit 
internationaal succesvolle kunstenaarsduo in te richten. Het is 
een mooi voorbeeld van hoe waardevol het kan zijn om goede 
relaties met kunstenaars op te bouwen en te onderhouden. Later 
in het jaar komen ook prachtige overzichtstentoonstellingen tot 
stand van het werk van Günther Förg en Lily van der Stokker, 
beiden eveneens goede bekenden van het Stedelijk. 
Het tentoonstellingsprogramma van 2018 laat een gelaagdheid in 
presentaties zien van opkomend talent, mid-career kunstenaars 
en kunstenaars die opnieuw in de aandacht komen. Het wordt 
een jaar van grote afwisseling en uitersten, zoals het jonge schil-
dertalent Raquel van Haver uit Amsterdam en Jean Dubuffet, een 
kernfiguur uit de westerse kunstgeschiedenis. De afwisseling 
zet zich voort in de geografische herkomst van de kunstenaars: 
naast Amsterdam en West-Europa zijn ook Oost-Europa, Noord-
Amerika, Latijns-Amerika en Indonesië vertegenwoordigd. 
Met onderzoektentoonstellingen die in het kader van STEDELIJK 
TURNS worden gemaakt rond maatschappelijke thema’s, 
zoals Amsterdam Magisch Centrum (activisme) en Gebroeders 
Djaya – Revolusi in het Stedelijk (kolonialisme en revolutie) en de 
tentoonstelling ‘Ik ben een geboren buitenlander’ (migratie) wordt 
de vaste collectie een bron van nieuwe verhalen voor deze tijd. 
Daarnaast geeft het Stedelijk met de tentoonstellingen Friendly 
Good van Lily van der Stokker, Spirits of the Soil van Raquel van 
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Meer variatie 

Hoewel de historische disbalans tussen mannelijk en vrouwelijke 
kunstenaars alsook tussen witte makers en kunstenaars van 
kleur aanzienlijk is, biedt de nieuwe opstelling letterlijk ruimte 
om ook bij het publiek minder bekende werken van bijvoorbeeld 
Sedje Hémon, Billie Zangewa en Suze Robertson te tonen. 
Tevens zijn hier meer werken van andere vrouwelijke kunste-
naars te zien, waaronder Marlene Dumas, Lee Bontecou en Nola 
Hatterman. De variatie wordt verder vergroot omdat werken op 
papier, textiel en andere kwetsbare materialen voor een beperkte 
periode aan licht worden blootgesteld en dus regelmatig worden 
afgewisseld. In de loop van 2018 zijn ruim 220 werken gewisseld. 

Inspiratie voor collega’s

Nationaal en internationaal staan instellingen met een collectie 
voor de vraag hoe in hun presentaties om te gaan met de veran-
derde manieren van bezoekers om kennis te vergaren en
ervaringen op te doen. Het Stedelijk kiest met de nieuwe opstel-
ling van STEDELIJK BASE voor een ‘post-medium’ benadering: 
geen opstelling per afzonderlijk medium, omdat het dichterbij de 
hedendaagse beleving staat om kruisbestuivingen, verbanden 
en meerdere richtingen tegelijk te laten zien. In deze benade-
ring staat het Stedelijk Museum niet alleen; ook het Museum 
of Modern Art in New York kondigt aan in 2019 een vernieuwde 
opstelling te presenteren. Het Stedelijk Museum maakte eerder 
deel uit van de denktank ten behoeve van deze vernieuwing.

STEDELIJK BASE

Bezoekers maken in 2018 voor het eerst op grote schaal kennis 
met STEDELIJK BASE, de omvangrijke nieuwe collectieopstelling 
die in december 2017 geopend werd en de gehele nieuwbouw 
beslaat.
In STEDELIJK BASE is werk te zien van sleutelfiguren als Kazimir 
Malevich, Piet Mondriaan, Gerrit Rietveld, Lee Bontecou, Charley 
Toorop, Barnett Newman, Yayoi Kusama, Yves Klein, Roy 
Lichtenstein, Ed van der Elsken, Nola Hatterman, Jeff Koons, 
Anselm Kiefer, Maarten Baas en Marlene Dumas. De ontwikkel-
ingen in de moderne kunst en vormgeving kunnen gevolgd 
worden, bijvoorbeeld van de Amsterdamse School, Bauhaus en 
De Stijl, naar CoBrA, Pop Art, Amerikaans abstract expressio-
nisme en installatie- en videokunst. Die ontwikkelingen zijn een 
belangrijke basis om van de hedendaagse kunst kennis te nemen 
en deze te begrijpen.
Het inrichtingsconcept is erop gericht bezoekers een nieuwe 
ervaring te bieden. In plaats van een vaste looproute wordt geko-
zen voor een vrijere bewegingsruimte. De open structuur creëert 
nieuwe zichtlijnen en daarmee nieuwe verbanden binnen de col-
lectie. In de middenruimte staan ‘clusters’ van werken rond een 
bepaald thema, stroming of kunstenaar. Op de buitenwanden is 
gekozen voor een chronologische volgorde van werken waardoor 
soms verrassende combinaties ontstaan. Schilderijen, beelden, 
industriële vormgeving, fotografie, affiches en andere discipli-
nes worden voor het eerst in de geschiedenis van het museum 
op gelijkwaardige manier gepresenteerd. De bezoeker wordt 
nadrukkelijk gestimuleerd zich vrijelijk door de ruimte te bewegen 
en op deze manier kennis te maken met de andere belangrijke 
werken van de collectie. 
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gedurende langere tijd de betreffende periodes en werken ge-
zamenlijk aan de inhoud van de tentoonstellingen. Ook geeft het 
Rijksmuseum voor beide opstellingen werken in bruikleen. 
Tijdens de tentoonstelling Echte luxe… zijn de aankopen en 
schenkingen uit de periode 2012-2018 te zien. Het geeft een mooi 
beeld van hoe de collectie door de tijd groeit met werk van toon-
aangevende kunstenaars. Onder de 35 werken zijn films, video’s, 
installaties, schilderijen, beelden en werken op papier. 
 

STEDELIJK TURNS

In deze programmalijn benadert en interpreteert het Stedelijk 
Museum de collectie vanuit actuele invalshoeken, aan de 
hand van nieuw onderzoek. Soms is een cluster rondom een 
kunstenaar of geografische stroming het uitgangspunt zoals 
bij Freedom is Recognized Necessity, een tentoonstelling van 
werken uit de voormalige Sovjetrepublieken en satellietstaten 
die vanaf het einde van de Koude Oorlog zijn verworven. Tijdens 
de tentoonstelling is het werk van onder andere Boris Mikhailov, 
Oleg Tselkov en Milan Kunc te zien.
Ook een maatschappelijk thema kan de aanleiding zijn voor 
een tentoonstelling. Zo vormen de kunst en tegencultuur in 
Amsterdam in de late jaren zestig de leidraad voor de tentoon-
stelling Amsterdam Magisch Centrum, die geopend wordt door 
Hedy d’Ancona, in die tijd zelf Dolle Mina. Te zien was hoe de 
vrijplaats Amsterdam eruit zag, met kunst van onder meer 
Jeroen Henneman, Jan Dibbets, Ferdi en Maria van Elk. Via het 
Public Program wordt een verbinding gelegd met het heden-
daags activisme en krijgen de werken ook relevantie voor een 
nieuwe generatie. Ook is een aantal iconische werken opnieuw 
uitgevoerd, zoals Het beddengoed uit de ramen van het Stedelijk 
Museum van Marinus Boezem, een eyecatcher aan de gevel van 
de Paulus Potterstraat.
Soms leidt een onderzoek zelfs tot ontdekking van nieuw werk. 
Voor De gebroeders Djaya – Revolusi in het Stedelijk wordt het 
werk van de kunstenaars Agoes en Otto Djaya opnieuw onder de 
loep genomen en deels gerestaureerd. Daarbij komt uit particu-
lier bezit een verloren gewaand werk aan het licht; een verrijking 
van de tentoonstelling en de collectie. 
Zowel Amsterdam Magisch Centrum als De gebroeders Djaya 
zijn het resultaat van een vruchtbare samenwerking tussen 
het Rijksmuseum en het Stedelijk Museum Amsterdam. 
Onderzoekers van beide musea en gastcuratoren bestuderen 
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Marinus Boezem, tekening voor de uitvoering in 1969 Marinus Boezem bij zijn ‘Beddengoed uit de ramen van het Stedelijk’, 2018
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STEDELIJK NOW

Binnen de programmalijn STEDELIJK NOW laat het Stedelijk 
kunst zien die juist nu bijzonder relevant is. De publieks-
trekker van 2018 is zonder twijfel Studio Drift – Coded Nature. 
Het Nederlandse duo Lonneke Gordijn en Ralph Nauta beweegt 
zich tussen disciplines als tech art, performance en bio design. 
Deze tentoonstelling, met naast vroege ontwerpen ook nieuwe, 
nog niet eerder getoonde werken, weet van april tot en met 
augustus maar liefst 263.000 bezoekers naar het Stedelijk 
Museum te trekken. Met de waardering van 8,8 behoort deze tot 
de best bezochte en gewaardeerde tentoonstellingen sinds de 
heropening van het Stedelijk in 2012.  
In de tentoonstelling A Fragile Beauty staat het werk van de 
Duitse kunstenaar Günther Förg centraal. Förg experimenteerde 
met kunstvormen en materialen en liet zich inspireren door zowel 
grote voorgangers als tijdgenoten. In het Stedelijk zijn naast 
vroege schilderijen ook kleurstudies, foto’s, sculpturen en ‘spot 
paintings’ te zien. A Fragile Beauty is gemaakt in samenwerking 
met het Dallas Museum of Art in Texas, Verenigde Staten.
Friendly Good biedt een overzicht van het werk van Lily van der 
Stokker, met tekeningen en muurschilderingen van de jaren 
tachtig tot nu. Al het werk is ter plekke gemaakt. Een aantal 
werken is nog niet eerder in Nederland getoond. Met een werk 
voor de buiten gevel legt de kunstenaar ook de relatie met het 
Museumplein. 

Bezoekers tentoonstelling Studio Drift – Coded Nature
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STEDELIJK CONTEMPORARY 

In STEDELIJK CONTEMPORARY, onderdeel van de programmering 
van STEDELIJK NOW, biedt het Stedelijk Museum jonge talentvolle 
kunstenaars een podium en ondersteunt hen in hun ontwikkeling. 
Begin 2018 is Carlos Motta – The Crossing te zien, een in opdracht 
van het Stedelijk vervaardigde tweedelige installatie met video’s en 
objecten. Motta portretteert elf LHBTQI-vluchtelingen die praten over 
hun ervaringen voor, tijdens en na de vlucht vanuit hun geboorteland 
naar Nederland. Dit werk raakt aan thema’s zoals identiteitspolitiek, 
genderrollen, homorechten en hedendaagse migratie.
Amerikaanse kunstenaar en musicus Stefan Tcherepnin heeft 
met The Mad Masters in het Stedelijk zijn allereerste solo-
tentoonstelling in een museum. De vier grote monsters van de 
kunstenaar zijn van januari tot juni te zien, in een vreemdsoortig 
natuurhistorisch museum. 
Met de tentoonstelling Traversée du Fantasme van Catherine 
Christer Hennix die in februari opent, geeft het Stedelijk deze 
kunstenaar een podium. Het is de eerste institutionele solo-
tentoonstelling voor de Zweedse componist, filosoof, dichter, 
wiskundige en beeldend kunstenaar in meer dan veertig jaar. 
Een serie schilderijen, muurschilderingen en gevonden voor-
werpen worden belicht, als ook een nieuw geluidswerk.  
Een van de verrassingen van 2018 is Raquel van Haver die met 
haar nieuwe serie monumentale schilderijen – speciaal gemaakt 
voor haar eerste museale solotentoonstelling in Amsterdam – 
diepe indruk maakt. In Spirits of the Soil, die in november opent, 
maken bezoekers kennis met de ‘luide’ schilderkunst van de 
jonge kunstenaar, waarin zij vooral de overeenkomsten tussen 
groepen mensen benadrukt. Het Stedelijk legt via CBK Zuidoost 
contact met het Ateliergebouw van Nationale Opera & Ballet in 
Zuidoost, die een ruimte ter beschikking stelt aan Van Haver om de 
productie van haar grote werken mogelijk te maken. Het Stedelijk 
koopt eind 2018 het sleutelwerk van de tentoonstelling aan.

“Het Stedelijk is een 
warm bad voor mij” 

Raquel van Haver, kunstenaar

“Overweldigend, zo zou ik mijn eerste 
solotentoonstelling willen noemen. Het 
was heel hard werken om al het nieuwe 
werk te maken maar een geweldige 
ervaring. Het Stedelijk Museum en CBK 
Zuidoost zorgden ervoor dat ik in het 
decoratelier van de Nationale Opera & 
Ballet kon werken. Daardoor was het 
mogelijk om echt uit te pakken en grote 
doeken te maken – dat had ik in mijn 

eigen atelier nooit kunnen doen. Ik had 
regelmatig overleg met conservator 
Martijn van Nieuwenhuyzen over wat ik 
wilde laten zien maar het Stedelijk liet 
me heel erg vrij in de invulling. Ik kon zo 
experimenteren op een groot podium. 
De samenwerking was en is nog steeds 
super. Ik ben dankbaar voor deze kans, 
die zoveel nieuwe deuren voor me heeft 
geopend.”
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Bezoekers bij de tentoonstelling Spirits of the Soil – Raquel van Haver
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PUBLIC PROGRAM

Van lezingen en performances tot Gallery Talks, debatten en sympo-
sia: ook in 2018 is het publieksprogramma van het Stedelijk Museum 
meerstemmig. Er wordt hard gewerkt om de collectie van het 
museum toegankelijk en relevant te maken voor mensen die niet tot 
de reguliere bezoekers behoren. Daarbij worden kritische discussie 
en het experiment niet geschuwd. 
Dat wordt onder meer duidelijk tijdens een van de meest besproken 
projecten van 2018, Geef ons het museum. Gedurende de gehele 
maand mei verblijven schrijver Arnon Grunberg en een groep kunste-
naars en vormgevers die onlangs in Nederland zijn komen wonen in 
het Stedelijk Museum. In de ochtend vervullen zij diverse functies in 
het museum, ’s middags werken zij aan hun eigen projecten. Naast 
debatten, performances en andere interventies is er volop gelegen-
heid voor bezoekers om met de kunstenaars in gesprek te gaan en 
vice versa. Dat levert bijzondere ontmoetingen op, waarvan Grunberg 
dagelijks verslag doet in NRC Handelsblad. Geef ons het museum 
maakt het werk en de verhalen van kunstenaars die naar Nederland 
zijn geëmigreerd tastbaar voor tal van bezoekers.
Het kunstenaarscollectief CFGNY maakt in opdracht van het Stedelijk 
een performance over de implicaties van de ‘bootleg’: zonder copy-
right vervaardigde en vervalste kleren uit illegale werkplaatsen in 
Azië. De performance Fake Fashion 3 – de eerste van het collectief 
binnen een museum – is ontregelend. Als Aziatisch-Amerikaans col-
lectief dat een collectie van zijn eigen bootlegs van Europese kleding 
presenteert binnen een Europese culturele instelling, lapt CFGNY 
alle traditionele opvattingen aan zijn laars over enerzijds de geijkte 
handelsroutes en anderzijds het ontzag voor kunst.
Nieuw in 2018 is de Video Club, een serie screenings die de 
gerenommeerde collectie time-based media etaleren. De eerste 
editie staat in het teken van werken uit de jaren ’60 en ’70 met 
het landschap als primaire focus. De avond vindt plaats in een 
informele setting. 

Geef ons het museum met Arnon Grunberg
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V.l.n.r.: Marc Bongaarts, Hans Lentz, Mischa Rakier 

“We gaan heel ver om een tentoonstelling te realiseren”
Er gaan heel wat voorbereidingen 
vooraf aan een tentoonstelling. In 
sommige gevallen moeten grote 
technische of logistieke uitdagingen 
worden opgelost. Hans Lentz, 
coördinator tentoonstellingsbouw, 
Marc Bongaarts, coördinator 
Behoudstechniek en Mischa Rakier, 
freelance floormanager, weten er 
alles van.

Hans: “Iedere tentoonstelling is 
uniek. Het feit dat wij bij het Stedelijk 
Museum veel met levende kunste-
naars te maken hebben, zorgt voor 
extra dynamiek. We gaan in een 
vroeg stadium samen de beoogde 
zalen bekijken zodat de fysieke 
kaders duidelijk zijn. Dat stimuleert 
vaak de creativiteit en brengt ons 
op mooie en verrassende vondsten. 
Dat maakt ons werk zo leuk en 
interessant.”

Soms levert de ruimte fysieke 
uitdagingen op, zoals bij de tentoon-
stelling van Studio Drift. Mischa: 
“De zalen op de eerste verdieping 
hebben geen plafonds. Daar kwamen 
juist werken van Studio Drift te 
hangen, inclusief alle technische 
installaties. We hebben daarom 
stevige constructies ontworpen 
waaraan objecten veilig konden 
worden opgehangen, maar die 
wel na de tentoonstelling waren te 
verwijderen, zonder sporen achter te 
laten. Voor een aantal zalen hebben 
we ‘riggers’ ingehuurd, die bovenin 

de dakkappen zelf constructies 
maakten. Het was een grote klus, 
die in een redelijk korte tijd moest 
worden geklaard – inderdaad een 
hele uitdaging.”

Het transporteren van werken naar het 
gebouw kan ook voor hoofdbrekens 
zorgen. Marc: “Voor de solotentoon-
stelling van Raquel van Haver moest 
een werk van maar liefst 4 x 9 meter 
worden vervoerd. Het werk bestaat uit 
vier panelen die eerst los op de grond 
zijn beschilderd en daarna tegen een 
wand aan elkaar vast geschilderd. 
Voor het transport moest het werk 
weer worden losgesneden en in delen 
vervoerd. Het schilderij was nog nat 
en zeer kwetsbaar; we konden het niet 
‘zomaar’ inpakken. Daarvoor hebben 
we een gecombineerd hanteer-, 
transport- en hangsysteem bedacht 
en gefabriceerd. Vervolgens werd het 
werk op zaal weer in elkaar gezet. Dat 
was een echte puzzel, met delen die 
nu door zes man gemakkelijk getild 
en opgehangen konden worden. We 
waren erg blij toen het hing!”

Hans: “We gaan heel ver om ervoor 
te zorgen dat een tentoonstelling 
kan worden gerealiseerd zoals de 
kunstenaar en wij dat willen. Dankzij 
het netwerk van vakmensen met wie 
we werken, kan er steeds meer. Ik zeg 
weleens gekscherend: desnoods zaag 
ik een gat in de muur van ‘de badkuip’ 
– als we het daarna maar weer netjes 
en zonder sporen dicht maken.”
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Collectie

Aankoop AIDS Wallpaper (1988) in tentoonstelling Echte luxe... 
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Lokaal, nationaal en internationaal onderschei-
dend – dat is de collectie van het Stedelijk Museum 
Amsterdam. Het beheer en behoud van deze 
collectie voor volgende generaties zijn kerntaken 
van het museum. Hierbij gaat het onder andere om 
conservering, restauraties, onderzoek, registratie, 
documentatie en uitbreiding van de collectie. In 
2018 zijn er belangrijke werken verworven, gaat 
het waarderingsproject verder en vindt een aantal 
bijzondere restauratie- en onderzoeksprojecten 
plaats. De collectie vormt nog steeds een grote bron 
van nieuwe onderzoeken, waarbij er kennis wordt 
gedeeld met (inter)nationale partners.
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Verenging Rembrandt, mede dankzij haar Titusfonds, is tevens 
het werk AIDS Wallpaper (1988) aangekocht. Met deze aanwin-
sten ontwikkelt het Stedelijk Museum zich tot Europees kennis-
centrum voor General Idea. Tevens leeft de wens om het werk 
Infected Mondrian, als bruikleen te zien in STEDELIJK BASE, aan 
te kopen – iets dat in 2019 werkelijkheid wordt. 
Een omvangrijke schenking van Japanse affiches door DNP 
Foundation for Cultural Promotion uit Tokio vormt een belangrijke 
toevoeging aan de vermaarde collectie grafische vormgeving 
van het Stedelijk. Het betreft werk van de kunstenaars Shigeo 
Fukuda, Kazumasa Nagai en Ikko Tanaka. Een bijzondere 
aanwinst is ook Dewas (Nymphs). Dit schilderij van Agoes Djaya 
wordt in het kader van de tentoonstelling over de gebroeders 
Djaya uit een privécollectie geschonken. 
Onder de in totaal 31 aankopen die in 2018 worden gedaan is het 
Lucebert-archief, een briefwisseling tussen Lucebert en letter-
kundige Kees van de Watering. Vijf prenten van Kazimir Malevich 
worden eveneens verworven. Met steun van de BankGiro Loterij 
wordt Rencontre accidentel van Jacqueline de Jong gekocht, 
een kunstenaar die in 2019 het middelpunt zal zijn van een grote 
tentoonstelling. 

BEHEER EN BEHOUD 

De materiële en technische diversiteit van de collectie van het 
Stedelijk is groot en er wordt structureel gewerkt aan een goed 
en verantwoord beheer en behoud van de collectie. 
Voor de grotere interne behandelings- en onderzoeksprojecten 
wordt vaak samengewerkt met andere instituten, externe restau-
ratoren en stagiairs van bijvoorbeeld de restauratieopleiding van 
de Universiteit van Amsterdam (UvA) en van buitenlandse oplei-
dingen. Daarnaast wordt er aan grote nationale en/of internatio-
nale samenwerkings- en onderzoeksprojecten meegewerkt. 

COLLECTIEMOBILITEIT

Ten behoeve van tentoonstellingen elders worden objecten uit-
geleend aan musea en instellingen over de hele wereld. Zo gaan 
er schilderijen, tekeningen en een prent naar Centre Pompidou 
in Parijs voor de tentoonstelling Chagall, Lissitzky, Malévitch, 
l’avant-garde russe à Vitebsk, 1918-1922, ontvangt het Museum of 
Contemporary Art in Chicago een installatie die tentoongesteld 
wordt tijdens Otobong Nkanga: To Dig a Hole That Collapses 
Again en verhuist werk van Bruce Nauman tijdelijk naar het 
Museum of Modern Art in New York voor de tentoonstelling Bruce 
Nauman: Disappearing Acts. Werken van het Stedelijk zijn ook 
in Nederland te zien, bijvoorbeeld in Centraal Museum Utrecht 
(Erich Wichman: vrije radicaal), Groninger Museum (Avant-garde 
in Groningen: De Ploeg 1918-1928) en Noordbrabants Museum 
(Jan Sluijters. De wilde jaren). 
Soms wordt een tentoonstelling in zijn geheel in een ander 
museum getoond. Zo is De verliefde camera over Ed van der 
Elsken in 2018 doorgereisd van Parijs naar Madrid en werd de 
tentoonstelling Fascinated by the Grid over het werk van ontwer-
per Wim Crouwel gemaakt voor musea in Tokio en Kioto. 
In totaal worden 595 werken kortdurend uitgeleend in 2018.

AANWINSTEN

De collectie van het Stedelijk Museum is een dynamisch geheel, 
dat groeit door aankopen en schenkingen. De organisatie kent 
een lange traditie van gulle gevers en in 2018 zijn er 665 kunst-
werken geschonken. Ongeveer de helft daarvan behoren tot 
General Idea Collection, een omvangrijk archief van het interna-
tionaal befaamde Canadese kunstenaarscollectief dat voormalig 
General Idea-kunstenaar AA Bronson aan het museum schenkt. 
Samen met het Centraal Museum Utrecht en met hulp van de 
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negen van zijn schilderijen, waaronder Zelfportret met zeven 
vingers, De zwangere vrouw en Bella in het groen. Drie van de 
negen zijn een langdurige bruikleen van de Rijksdienst Cultureel 
Erfgoed (RCE). Het project betreft onder andere literatuur-
onderzoek, visueel en microscopisch onderzoek, infrarood-
reflectografie en röntgenfotografie. In 2018 is begonnen aan 
het natuurwetenschappelijk onderzoek, dat uitgevoerd wordt 
door het RCE. De uiteindelijke restauratie vindt plaats vooruit-
lopend op de tentoonstelling Picasso, Chagall, Mondriaan e.a. – 
Migranten in Parijs, die in 2019 gepland is. 
De restauratieafdeling werkt regelmatig samen met de Stichting 
Behoud Moderne Kunst (SBMK). Sinds 2017 neemt het Stedelijk 
deel aan het grote nationale Plastics Project, gericht op het 
beheer van kunststoffen in kunstcollecties en de specifieke aan-
dacht die dit materiaal vraagt in het licht van langdurig behoud. In 
2018 vindt een workshop plaats in het Stedelijk Museum waarin 
de eigenschappen van verschillende plastics zijn behandeld en 
de recent ontwikkelde digitale Plastic Identification Tool (PIT) 
en de ‘PIT-kit’ met referentiematerialen uitvoerig zijn getest. 
Vervolgens zijn de kunststoffen in een aantal werken uit de 
Stedelijk-collectie geïdentificeerd. 
Na uitgebreid vooronderzoek is in 2018 het kunstwerk Purple 
People Eater van de Nederlandse kunstenaar Ferdi Tajiri-
Jansen gerestaureerd met steun van de BankGiro Loterij. Deze 
vrijstaande sculptuur verbeeldt een boom met takken met aan 
de uiteinden grote bloemen met licht elementen. Voorafgaand 
aan de behandeling zijn de dochters van Ferdi geïnterviewd om 
meer inzicht te krijgen in het ontstaansproces, het functioneren 
en de oorspronkelijke toestand van het werk. De behandeling 
richt zich op functionele, constructieve en esthetische aspecten 
van het werk en vindt plaats in het kader van de tentoonstelling 
Amsterdam Magisch Centrum. Bij deze tentoonstelling is een 
korte film geproduceerd die informatie over het project geeft.

De resultaten van behandelingen en onderzoek monden regel-
matig uit in publicaties en presentaties voor een (inter)nationaal 
(vak)publiek. 

BIJZONDERE RESTAURATIEPROJECTEN

In 2018 initieert het Stedelijk een samenwerkingsverband met 
Bildröhren, een firma gespecialiseerd in de renovatie van beeld-
buismonitoren en tv’s. Wat ooit het nieuwste van het nieuwste 
was, is twintig jaar later kwetsbaar en soms niet meer leverbaar. 
De behandeling van de gehele voorraad van dit apparatuur is 
een meerjarenproject. De vernieuwing van de techniek van het 
acht-schermen kunstwerk Primarily Speaking van Gary Hill is af-
gerond. Het resultaat zal tijdens een conferentie van het PACCIN 
(Preparators, Art handling, and Collections Care Information 
Network) in het Stedelijk in april 2019 getoond en besproken 
worden. Daarnaast is nieuwe kennis opgedaan met betrekking 
tot neontechniek en dia-behandeling. Alle dia-onderdelen van 
kunstwerken in de collectie zijn schoongemaakt, van nieuwe 
verpakking voorzien en ondergebracht in het koude-depot.
Medio 2018 start een onderzoek met externe deskundigen 
naar de restauratiemogelijkheden van Voyage au bout de la 
nuit van Anselm Kiefer uit 1990. Dit belangrijke werk stelt een 
vereenvoudigd vliegtuig voor. Het bestaat uit een houten kern 
waarvan de verbindingen aan elkaar gelijmd en geschroefd zijn 
en plaatselijk gevuld met PUR-schuim. Loodplaten bekleden het 
geheel. Er wordt vooral gekeken naar herstel van het constructief 
zwakke binnenwerk en een onopvallende ondersteuning tijdens 
opstelling. Het project wordt mogelijk gemaakt door de steun van 
Koninklijke De Heus.
Al enige jaren loopt een uitgebreid restauratieproject naar de 
schildertechniek van Marc Chagall dat gesponsord wordt door 
de BankGiro Loterij en Koninklijke De Heus. Het Stedelijk beheert 
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Purple People Eater van de Nederlandse kunstenaar Ferdi Tajiri-Jansen gerestaureerd voor Amsterdam Magisch Centrum
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COLLECTIEWAARDERING

In 2006 startte het Stedelijk Museum met het waarderen van de 
collectie. Het is een arbeidsintensief proces dat in 2018 door-
loopt. Alle objecten worden gecontroleerd op standplaats, com-
pleetheid en conditie. Vervolgens worden zij gewaardeerd ten 
opzichte van de rest van de collectie. Dit helpt het Stedelijk om 
prioriteiten te stellen met betrekking tot beheer en behoud, zodat 
de collectie haar waarde behoudt voor toekomstige generaties. 
Van de expertise die het Stedelijk opdoet met het herijkingspro-
ces wordt ook door andere instellingen gebruik gemaakt. Zo zijn 
beide conservatoren voor grafische vormgeving en fotografie 
door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed gevraagd om 
advies met betrekking tot de Collectie Nederland. 

BIBLIOTHEEK EN INFORMATIECENTRUM

In 2018 is de collectie van de bibliotheek uitgebreid met 2.813 
boeken, waarvan bijna 800 uit schenkingen. De bibliotheek ver-
welkomt ruim 3.000 bezoekers, die 14.000 boeken opvragen. 
Er is een begin gemaakt om de collecties Russische (avant- 
garde) kunst en time-based media steviger te profileren. Dat 
gebeurt door extra budget toe te kennen voor aanschaf op 
deze gebieden, contact te leggen met handelaren in Russische 
boeken en door te participeren in Mediakunst.nl, een website 
waar de videowerken van een aantal belangrijke Nederlandse 
collecties toegankelijk zijn gemaakt. 
In 2018 is het WorldCat project afgesloten waarin een aantal 
Amsterdamse bibliotheken de mogelijkheid krijgt hun bestan-
den te uploaden in het systeem. Als grootste deelnemende 
bibliotheek is het Stedelijk penvoerder van dit project. Inmiddels 
ontvangt het Stedelijk regelmatig aanvragen voor scans door 
bibliotheken en onderzoekers van over de hele wereld. 

“Het was alsof we al 
jaren samenwerkten” 

Michael Neff, Editions Traverses Sàrl, Suisse

“A Fragile Beauty” was de derde 
tentoonstelling van Günther Förg in het 
Stedelijk Museum. Het viel op dat con-
servator Hripsimé Visser het werk van 
Förg goed begrijpt en direct het verband 
zag tussen fotografie, sculpturen en 
beeldende kunst. Zij was vooral erg te 
spreken over Ika/Spiegel. Toen de fami-
lie aangaf een werk te willen schenken 
voor deze tentoonstelling, wist ik dan 
ook meteen dat het dit werk moest zijn.
Samenwerken met het Stedelijk is 

geweldig. Hripsimé en ik voelden elkaar 
goed aan: het was alsof we al jaren sa-
menwerkten. Wij waren het dan ook snel 
eens hoe de indeling moest worden. Ik 
zou willen dat alle tentoonstellingen zo 
gemakkelijk tot stand kwamen! Het was 
mooi om het werk van Förg op zo’n grote 
schaal tentoongesteld te zien. Dat was 
extra bijzonder voor mij omdat ik al van 
jongs af aan in het Stedelijk kom en elke 
ruimte goed ken.”
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Günther Förg, Ika/Spiegel 
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665
schenkingen

19
tentoonstellingen 

 (incl. STEDELIJK BASE)

139
restauraties

31
aankopen

48
schilderijen

16
papier

59
beelden

16
toegepaste 

kunst en 
vormgeving

Facts & Figures
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“Er is veel kennis te delen over General Idea”
Dankzij de schenking van een archief 
door een van de grondleggers, is het 
Stedelijk Museum Amsterdam nu 
Europees kenniscentrum voor het 
baanbrekende kunstenaarscollectief 
General Idea. Een geweldige mijlpaal, 
aldus conservator Beatrice von 
Bormann.

“Het Stedelijk Museum heeft al 
langere tijd een goede relatie met 
het Canadese kunstenaarscollectief 
General Idea, een van de meest 
toonaangevende collectieven uit de 
jaren ‘80. Ze trokken veel interna-
tionale aandacht met provocerende 
ideeën over identiteit, massamedia, 
aids-activisme en issues rondom 
gender. Het Stedelijk heeft hun 
werk vanaf het begin getoond. Er 
bestonden ook geruime tijd plannen 
voor een aantal nieuwe aankopen. Zo 
hebben wij afgelopen jaar samen met 
het Centraal Museum Utrecht AIDS 
Wallpaper kunnen verwerven en heb-
ben we ook Infected Mondrian 2, die 
we reeds langer in bruikleen hebben, 
kunnen aankopen. 

We waren dan ook zeer verguld met 
de keuze van AA Bronson, een van 
de grondleggers van General Idea, 
om een uitgebreid archief aan het 
Stedelijk te schenken. Het bestaat 
uit een groot aantal uiteenlopende 
stukken, van publicaties tot uitno-
digingen en kunstwerken. Een klein 
deel van de aanwinsten hebben we 
tentoongesteld in een vitrine tijdens 

de tentoonstelling Echte luxe..., waar 
ook de aankoop AIDS Wallpaper 
werd gepresenteerd. De overige 
stukken zijn op de website te vinden 
of op afspraak te bezichtigen in ons 
depot. In de nabije toekomst komt er 
ook beslist een tentoonstelling.

Naast de schenking van het archief 
kreeg ik de mogelijkheid om in het 
kader van ons ‘oral history’-project 
AA Bronson te interviewen. Twee da-
gen lang heb ik met hem gesproken 
over de geschiedenis van General 
Idea. Het was heel emotioneel voor 
de kunstenaar zelf om te spreken 
over het verleden van hem en zijn 
vrienden, van wie velen helaas aan 
aids zijn overleden. De gesprekken 
vormen een rijke bron aan informatie, 
die we uiteraard ook voor het publiek 
toegankelijk zullen maken. 

We zijn als Stedelijk heel trots om 
het expertisecentrum voor General 
Idea in Europa te zijn. Ik denk dat de 
belangstelling voor dit bijzondere col-
lectief groot zal zijn. De thema’s van 
General Idea, zoals aids en kritiek op 
het kapitalisme, zijn ook in deze tijd 
relevant. Het is mooi om te zien hoe 
hun werk jonge kunstenaars heeft 
geïnspireerd en dat blijft doen. Dat is 
de kracht van kunst.”
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Zaalopname, Forever Young? Fotografie en vergankelijkheid, 2018
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De rijke collectie van het Stedelijk Museum 
Amsterdam is een belangrijke bron van kennis over 
tal van zaken, zoals de kunstenaars, hun werk, de 
tijdsgeest en gebruikte technieken. Deze kennis 
neemt jaarlijks toe dankzij de onderzoeken die het 
Stedelijk verricht, al dan niet in samenwerking met 
partners, en wordt gedeeld met de verschillende 
doelgroepen van het museum.
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proces ontwikkeld voor de intake van time-based media in de col-
lectie om de kennis over specifieke werken, bijvoorbeeld als het 
gaat om installatie-instructies, ook voor toekomstige opstellingen 
te behouden. 
Er zijn gesprekken gestart met de Universiteit van Amsterdam 
en LIMA, Nederlands platform voor mediakunst, over de 
start van een gezamenlijk onderzoekstraject met de (werk)
titel Documenting Performance and Digital Art. Het onderzoek 
bevindt zich in 2018 in een verkenningsfase; de Creatieve 
Industrie – KIEM-aanvraag van de Nederlandse Organisatie voor 
Wetenschappelijk Onderzoek wordt toegekend. Met deze hono-
rering wordt de verkenningsfase verder uitgewerkt in de periode 
januari 2019 - januari 2020. 
Ten slotte onderneemt het Stedelijk diverse studiereizen om 
onderzoek te verrichten naar de kunstproductie in uiteenlopende 
regio’s. Sinds enkele jaren richt het museum zich bijvoorbeeld 
op de actuele kunstontwikkeling in Latijns-Amerika, en ook dit 
jaar zijn er bezoeken gebracht aan Mexico Stad, Rio de Janeiro, 
São Paulo en Bogotá. Dit zal in 2019 onder meer resulteren in 
tentoonstellingen van Bárbara Wagner & Benjamin de Burca 
en Carlos Amorales. Ook zijn er onderzoekreizen gemaakt naar 
Curaçao en Riga, in het kader van langlopend onderzoek naar 
moderne kunst in het Caribisch gebied en de kunstontwikkeling 
in Oost-Europa van de jaren ’60-’80. 

PROGRAMMERING EN ONDERZOEK

Onderzoek in het Stedelijk Museum wordt op verschillende ma-
nieren publiek gemaakt. Doorlopend door middel van collectie-
presentaties en tentoonstellingen, waaronder Amsterdam 
Magisch Centrum en Traversée du Fantasme van Catherine 
Christer Hennix, maar ook door middel van publicaties in het 
online Stedelijk Studies en in catalogi, zoals bij de tentoon stelling 
EARTH van Metahaven. Daarnaast neemt het Stedelijk regelma-
tig deel aan expertmeetings om met collega’s uit het museale 
veld te spreken over ontwikkelingen in de kunst- en tentoonstel-
lingspraktijk. Zo levert het Stedelijk in 2018 onder andere een 
bijdrage aan de bijeenkomst Documenting Curatorial Practices 
in Dutch Art Museums (1945-Today) in Museum Boijmans van 
Beuningen en de conferentie Art, Materiality and Representation 
in het British Museum in Londen.
In 2018 is er verder gewerkt aan de ontsluiting van de Khardzhiev 
bibliotheek en is er onderzoek verricht naar de collectie 
Russische affiches uit de jaren ’70 en ’80. Daarnaast is het on-
derzoek naar de aluminiumstoel van Gerrit Rietveld voortgezet. 
De resultaten worden in 2019 verwacht. In de context van het oral 
history project over levende kunstenaars van wie het museum 
werk in de collectie heeft, zijn interviews gehouden met de kun-
stenaar AA Bronson van General Idea. Dit onderzoek vond plaats 
naar aanleiding van de schenking van het archief van General 
Idea, de zogenaamde General Idea Collection, aan het Stedelijk. 
De afdeling time-based media van het Stedelijk neemt in 2018 
deel aan de workshop Getting Started: A Shared Responsibility. 
Caring for Time-Based Media Artworks in Collections in het 
Museum of Modern Art in New York. Met collega’s van andere 
instellingen voor moderne en hedendaagse kunst is kennis uit-
gewisseld over de conservering van time-based media in musea. 
Dit komt ten goede aan het beheer en behoud van deze collectie 
en toekomstige presentaties in het Stedelijk. Ook is er een nieuw 
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nemen verschillende internationale partners deel, onder wie de 
De Kooning Foundation. De restauratieafdeling heeft als bijdrage 
fysieke informatie over de schilderijen, beelden en werken op pa-
pier in de collectie verzameld en gebundeld. Ook zijn veel werken 
besproken en bekeken met deskundigen. 

COLLECTIE EN ONDERZOEK

Ook collectiebeheer en -behoud is onlosmakelijk verbonden met 
onderzoek. Soms mondt een restauratie- en onderzoekspro-
ject uit in meer dan een hersteld kunstwerk. Als afsluiting van 
het onderzoek Science4Arts van de Nederlandse Organisatie 
voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) getiteld How to Save 
Photographs for the Future? presenteert het Stedelijk tijdens de 
tentoonstelling Forever Young? Fotografie en vergankelijkheid werk 
dat de complexiteit en (on)mogelijkheid van conservering en restau-
ratie aan de orde stelt. Binnen dit onderzoek werkt een groot aantal 
instituten samen, waaronder Tate Gallery, Getty Museum, Museum 
Folkwang, Lousiana Museum of Modern Art, Rijksmuseum, 
Universiteit Leiden en het Stedelijk Museum Amsterdam. Het leidt 
tevens tot een tweedaags symposium in samenwerking met de 
Universiteit Leiden, The Materiality of Photographs. 
Het tweejarige postdoctorale project Research on Consolidating 
Adhesives for Flaking and Fragile Paint Layers of Cultural 
Objects (CAFFO) wordt afgerond. Dit fundamentele onderzoek 
heeft plaatsgevonden met NWO-geld binnen het kader van het 
Netherlands Insititute for Conservation, Art and Science (NICAS). 
Het onderzoek richt zich op de ontwikkeling van nieuwe lijmen 
voor de conservering van met name moderne olieverf- en goua-
che schilderkunst, alsook traditionele ‘achter-glas-schilderkunst’. 
Tot slot is het samenwerkingsproject Cleaning Modern Oil Paints 
(CMOP) in 2018 afgesloten met een meerdaags symposium 
in Amsterdam. Binnen dit onderzoeksproject werken Stedelijk 
Museum Amsterdam, Universiteit van Amsterdam, Rijksdienst 
Cultureel Erfgoed, Gemeentemuseum Den Haag, Universiteit 
van Pisa, Courtauld Institute en Tate Gallery als belangrijkste 
partners samen. 
Vooruitlopend op een toekomstige Willem de Kooning-
tentoonstelling vindt in het najaar in het Stedelijk een expert 
meeting plaats over het werk van deze kunstenaar. Hieraan 
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om belanghebbenden van die werken te vinden. De resulta-
ten van het onderzoek worden gepubliceerd op de website 
www.musealeverwervingen.nl. Over een daarvan, het werk Bild 
mit Häusern van Wassily Kandinsky uit 1909, hebben de gemeen-
te Amsterdam, het Stedelijk Museum en de erfgenamen, verte-
genwoordigd door hun advocaat, in 2013 de Restitutiecommissie 
gevraagd een bindend advies uit te brengen. Na twintig jaar 
onderzoek van het Stedelijk en vijf jaar eigen onderzoek heeft de 
Restitutiecommissie inmiddels de uitspraak gedaan dat de ge-
meente Amsterdam en het museum niet gehouden zijn tot terug-
gave van dit schilderij aan de verzoekers. De erfgenamen hebben 
laten weten de bindende uitspraak van de Restitutiecommissie te 
betwisten en starten in 2019 een gerechtelijke procedure.

PUBLICATIES

Twee keer per jaar publiceert het Stedelijk het online peer 
reviewed tijdschrift Stedelijk Studies. Hierin wordt onderzoek 
gepubliceerd gerelateerd aan de Stedelijk collectie, institutio-
nele geschiedenis, museum studies en hedendaagse thema’s 
binnen de beeldende kunst en vormgeving. Onderzoekers 
verbonden aan zes Nederlandse universiteiten (Universiteit van 
Amsterdam, Vrije Universiteit Amsterdam, Universiteit Leiden, 
Universiteit Maastricht, Radboud Universiteit Nijmegen en 
Universiteit Utrecht) vormen de redactie onder leiding van het 
hoofd Educatie, Publicatie & Interpretatie van het Stedelijk als 
hoofdredacteur. In 2018 is de website www.stedelijkstudies.com 
23.051 keer bezocht door ruim 15.000 unieke bezoekers.

HERKOMSTONDERZOEK

Het Stedelijk Museum werkt in 2018 mee aan landelijk onderzoek 
naar de herkomstgeschiedenis van kunstwerken in de collectie. 
Zowel het Stedelijk als Gemeente Amsterdam hechten aan trans-
parantie hierin en vinden het belangrijk dat recht wordt gedaan 
aan de geschiedenis. Het Stedelijk maakte in 2015 de tentoon-
stelling en de publicatie Het Stedelijk in de oorlog en bracht een 
minidocumentaire uit. 
In de loop van 2018 rondt de Nederlandse Museum Vereniging 
(NMV) een onderzoek af naar kunstwerken die vanaf 1933 in 
de collectie zijn gekomen en voor 1945 zijn vervaardigd. Bijna 
4.000 werken van het Stedelijk vallen binnen het onderzoek; 
bij 15 daarvan rijzen vragen. Het museum doet er alles aan 

Wassily Kandinsky, Bild mit Häusern, 1909

http://www.musealeverwervingen.nl
http://www.stedelijkstudies.com
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“Hoe conserveer je een foto?”
Kan een nieuwe afdruk van een 
fotografisch werk gezien worden 
als een conserveringsstrategie? 
Of creëer je daarmee een ander 
werk? Papierrestaurator Dr. Monica 
Marchesi is gefascineerd door deze 
vraag. In 2018 mondt haar onderzoek 
hiernaar uit in een tentoonstelling, 
symposium én haar promotie.

“Fotografie is een kwetsbaar 
medium. Een afdruk is vergankelijk: 
deze kan verkleuren, verbleken of 
beschadigd raken. Hoe ga je dan 
om met het behoud van een foto-
grafisch object? Ik merkte dat veel 
collega’s geneigd zijn om een nieuwe 
afdruk van een foto te zien als een 
oplossing. Fotografie is tenslotte een 
reproduceerbaar medium. Maar ik 
zette daar vraagtekens bij. Een foto 
is immers niet alleen een afbeelding 
maar ook fysiek object, dus het 
materiaal speelt een belangrijke 
rol bij het behoud. Bij foto’s zorgen 
het papier en de emulsielaag voor 
bepaalde visuele eigenschappen 
zoals glans, textuur, kleurnuances. 
Als je een nieuwe afdruk maakt, gaan 
die eigenschappen mogelijk verloren. 
Is het werk dan nog hetzelfde?

Die vraag sloot perfect aan bij 
een nieuw onderzoek van NWO 
in het kader van het Science4Arts 
programma, naar fotografie en 
restauratie. Het overkoepelende 
onderzoek werd in drie delen 
opgesplitst en ondergebracht bij 

respectievelijk Universiteit Leiden, 
Universiteit Utrecht en het Stedelijk 
Museum Amsterdam. Daarnaast 
deed een groot aantal (inter)nationale 
partners uit de museumwereld mee. 
Ik mocht het deelonderzoek in het 
Stedelijk voor mijn rekening nemen 
en promoveerde daarop.

Het onderzoek leidde niet tot een 
helder ‘ja’ of ‘nee’ op de vraag of een 
reproductie een nieuwe versie van 
een werk is. Maar het zette de vraag 
wel op de kaart; restauratoren gaan 
er meer over nadenken. Dat werd 
duidelijk tijdens het afsluitende twee-
daagse symposium in het Stedelijk 
over de materialiteit van fotografie. 
Het thema werd vanuit verschillende 
invalshoeken benaderd, waarbij ook 
kunstenaars zoals Koos Breukel, 
Katja Mater en Berend Strik aan het 
woord kwamen. 

Om de kennis van het onderzoek ook 
voor een groter publiek toegankelijk 
te maken, ontstond in samenwerking 
met de collega’s van het museum de 
tentoonstelling Forever Young?, over 
de vergankelijkheid van fotografie. 
Hierin kwamen onderzoek, program-
mering en kennis delen samen. Het 
was mooi om al deze lagen samen te 
brengen en aan bezoekers te tonen. 
En ik vond het enorm boeiend om te 
zien hoe het publiek zich boog over 
de vraag waarmee alles begon: is 
fotografie alleen het beeld of ook het 
materiaal?” Fo
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Toegankelijk en open voor iedereen – dat is de 
ambitie van het Stedelijk Museum. Om deze ambitie 
waar te maken, worden publiekscampagnes ont-
wikkeld voor de vaste collectie en tentoonstellingen. 
De media worden actief benaderd om de activiteiten 
van het museum onder de aandacht te brengen in 
kranten, tijdschriften en op radio en televisie. Ook 
online timmert het Stedelijk aan de weg en weet het 
de aandacht van menig social media-gebruiker te 
pakken. Het resultaat is dat jong en oud, toerist en 
Amsterdammer het Stedelijk weten te vinden. In 
2018 is er een stijging van het aantal bezoekers, blijft 
de aandacht voor toegankelijkheid en inclusiviteit 
hoog en wordt het digitale bereik van het museum 
verder vergroot. 
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Magisch Centrum-stadswandelingen door Amsterdam met 
‘stops’ op locaties waar het zich allemaal afspeelde. Tijdens de 
drukbezochte talkshow Speaking of the Sixties worden sterke, 
bijzondere verhalen gedeeld over de ‘love generation’ van toen 
en van nu. Dit stelt het Stedelijk in staat een groter publiek te 
bereiken en een andere bezoekersgroep aan te spreken.

PUBLIEKSCAMPAGNES

In 2018 lanceert het Stedelijk een aantal grote publiekscam-
pagnes rondom tentoonstellingen met een combinatie van 
zogeheten earned, owned en paid media. De strategische inzet 
van gratis publiciteit, betaalde advertenties, buitenreclame en 
boodschappen via de eigen communicatiekanalen, waaronder 
de website, vullen elkaar aan. Op deze manier worden de (po-
tentiële) bezoekers van het Stedelijk op uiteenlopende manieren 
bereikt.
Twee publiekscampagnes springen vooral in het oog. Voor 
Studio Drift – Coded Nature, de publiekstrekker van 2018, wordt 
een grote marketingcampagne ontwikkeld gericht op een breed 
publiek. Bij de opening van de tentoonstelling wordt een teaser 
video gelanceerd op sociale mediaplatforms en wordt gestart 
met buitenreclame in de grote steden. In de weken erna volgt 
een opvallende campagne met bewegende abri’s op straat en 
bioscoopreclame in een aantal grote steden. De tentoonstelling 
is direct een grote hit op Instagram: bezoekers gaan massaal 
met de werken op de foto. Bij de tentoonstelling is er een rand-
programmering in samenwerking met partners. Ook Freedom 
Franchise, een vliegend sculptuur van 300 drones van Studio 
Drift boven het IJ in Amsterdam, genereert veel aandacht in de 
media. Het Stedelijk speelt hierop in met een publieksactie met 
kortingskaart. De grote belangstelling voor Studio Drift in natio-
nale en internationale media versterkt de campagne. 
Met de opzet van de campagne en inzet van media en middelen 
reikt ook de tentoonstelling van Amsterdam Magisch Centrum 
tot buiten het museum. Er is namelijk veel aandacht voor de 
vertaalslag van het Amsterdam toen naar het Amsterdam anno 
2018. Naast een grote outdoor campagne (met het zeer opvallen-
de beeld van de billen), bioscooptrailer en diverse advertenties 
in dagbladen en magazines, lanceert het Stedelijk een speciale 
podcast-serie van vier afleveringen. Ook zijn er Amsterdam PRINT_Uitkrant_AMC_210x276mm.indd   4 10-09-18   12:19Affiche Amsterdam Magisch Centrum
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MEER BUITENLANDSE BEZOEKERS

In totaal bezoeken 703.455 mensen het Stedelijk Museum in 
2018, ruim 10.000 bezoekers meer dan in 2017. Iets minder dan 
de helft (48%) van de bezoekers komt uit het buitenland. 
Dit betekent opnieuw een groei van het percentage buitenlandse 
bezoekers in vergelijking met voorgaande jaren. De publieks-
campagne gericht op de promotie van STEDELIJK BASE voor 
toeristen – Meet the Icons – heeft vruchten afgeworpen. Deze 
campagne positioneert het Stedelijk als hét museum voor 
moderne en hedendaagse kunst en vormgeving. Uit onderzoek 
blijkt dat toeristen het museum voornamelijk vanwege de vaste 
collectie bezoeken. Uitingen zijn in de loop van 2018 te zien op 
locaties waar deze doelgroep komt, zoals op drukbezochte plek-
ken in de stad, rondom het Museumplein en op Schiphol Airport. 
Online wordt verbinding gezocht met reis-gerelateerde websites 
en sociale media platforms. 
Nederlandse bezoekers zijn met 52% nog steeds in de meerder-
heid. Van hen is ruim een derde (37%) uit Amsterdam afkomstig. 
Opvallend is het verschil in leeftijd tussen Nederlandse en 
buitenlandse bezoekers. De toerist die het Stedelijk bezoekt, is 
gemiddeld twintig jaar jonger dan de Nederlandse bezoeker.
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TOEGANKELIJKHEID EN INCLUSIE 

Het Stedelijk Museum wil voor iedereen zo toegankelijk mogelijk 
zijn en zet zich in om groepen te verwelkomen voor wie museum-
bezoek niet vanzelfsprekend is. Zo organiseert het museum sinds 
2013 rondleidingen en workshops voor mensen met dementie en 
hun dierbaren (Onvergetelijk Stedelijk). Ook probeert het muse-
um toegankelijk te zijn voor mensen die fysiek niet in staat zijn 
om het museum te bezoeken. Voor hen is in samenwerking met 
het Van Abbemuseum de Onvergetelijk Museumtafel ontwikkeld, 
een multi-touch digitale tafel waarmee mensen met en zonder 
dementie met elkaar in contact komen aan de hand van beroem-
de kunstwerken uit de collecties van beide musea. Hiermee gaat 
het museum naar ruim 400 zorginstellingen toe. Ook heeft de 
publieksservice de training Samen dementievriendelijk gevolgd. 
Voor deze bijdragen aan de dementievriendelijke samenleving 
ontvangt het Stedelijk Museum in 2018 als eerste museum in 
Amsterdam het predicaat ‘dementievriendelijk’. 
Daarnaast werkt het museum aan de verbetering van de toegan-
kelijkheid voor mensen met een lichamelijke beperking. Zo wordt 
er ook iedere maand een rondleiding in Nederlandse Gebarentaal 
verzorgd, door rondleiders die zelf doof zijn. Behalve aanpas-
singen aan het gebouw en andere praktische zaken, vraagt dit 
ook bewustwording van medewerkers. De Zonnebloem maakt in 
2018 een scan van de fysieke toegankelijkheid van het museum 
en zijn directe omgeving. Vanwege inspanningen op dit terrein 
ontvangt het Stedelijk Museum een van de eerste toegankelijk-
heidsplaquettes uit handen van minister Ingrid van Engelshoven 
(Onderwijs, Cultuur en Wetenschap). De Zonnebloem maakt 
tevens een rapport met aanbevelingen die het museum de 
komende tijd op zal pakken.
Emotionele toegankelijkheid staat eveneens vast op de agenda: 
voel je je prettig en welkom in het museum en herken je jezelf in 

“Jezelf op zo’n platform 
uitdrukken, is een 

droom” 
Lonneke Gordijn en Ralph Nauta, Studio Drift

Lonneke: “Het Stedelijk Museum heeft 
ons werk aan een heel breed publiek 
getoond, en dat geeft enorm veel 
voldoening. We merken dat wat wij 
doen echt landt bij mensen, dat mensen 
er iets mee kunnen. Dat vind ik het 
belangrijkste, dat we met iets bezig zijn 
dat waardevol is voor andere mensen. 
Voor onszelf was het heel bijzonder om 
voor het eerst al ons werk bij elkaar te 
zien in één gebouw. Daardoor werden 
verbanden zichtbaar die we niet eerder 
gezien hadden.”

Ralph: “Met deze tentoonstelling heeft 
ons werk zichzelf bewezen. Mensen 
kenden onze naam nog niet maar heb-
ben elkaar verteld hoe ze geraakt wer-
den door ons werk. Ik vond het ook een 
enorme eer om in het Stedelijk te staan. 
Dat is niet iets dat zomaar gebeurt. 
Jezelf op zo’n platform uitdrukken, is 
echt een droom die uitkomt.”
Lonneke: “We hebben veel projecten 
gedaan over de hele wereld maar je wilt 
je werk ook in Nederland laten zien, in 
Amsterdam, waar je vrienden kunnen 
kijken. Het was inderdaad een grote eer 
om in het Stedelijk te staan.”
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de programmering? Het Stedelijk wil de beweging maken van 
exclusief naar inclusief en de diversiteit van de stad omarmen. 
Diversiteit is een gegeven, inclusie is een keuze. Het is een pro-
ces dat begint met bewustwording en verankering van inclusie 
in de interne organisatie. Daarom is er in 2018 een medewer-
ker voor inclusie aangesteld en installeerde het Stedelijk een 
Adviesraad Inclusie & Toegankelijkheid, waarin afgevaardigden 
vanuit alle afdelingen van het museum plaatsnemen. Het zijn de 
eerste stappen op weg naar een meer toegankelijk museum. Het 
Stedelijk is zich ervan bewust dat er nog grote moeten volgen.

ONLINE BEREIK 

Na de lancering van de vernieuwde website in 2017, wordt in 
2018 verder gewerkt aan het vergroten van het online bereik. Het 
aantal bezoekers van de website loopt op tot 1.530.415, waarvan 
1.024.317 unieke bezoekers. Ook via social media als Facebook, 
Twitter en Instagram weten steeds meer mensen het Stedelijk 
te vinden. Het aantal abonnees van de digitale nieuwsbrieven 
bedraagt 48.940. 
Bij de European Design Awards in Oslo wint de vernieuwde 
website van het Stedelijk tweemaal goud, voor de informatieve 
waarde en voor de toepassing van de digitale merkidentiteit.

V.l.n.r.: Eva Heisterkamp, Robin Holland en Karin Sommerer van het Stedelijk 
Museum en Rolf Coppens van Mediabureau Grrr nemen in Oslo twee gouden prijzen 
in ontvangst voor de nieuwe website en digital identity van het museum
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In 2018 viert Stedelijk Museum 
Amsterdam het tienjarig bestaan 
van het succesvolle Blikopeners-
programma, dat jaarlijks jongeren 
van 15-19 jaar een bijbaan biedt in het 
Stedelijk. Anne Sollie, coördinator 
Blikopeners, vertelt over de betekenis 
ervan voor jongeren en het museum. 

“Het is altijd een heel diverse groep, 
de nieuwe lichting met vijftien 
Blikopeners. Daar doen we ook echt 
ons best voor. In 2018 hebben we 
zelfs briefjes opgehangen in super-
markten en op Marktplaats geadver-
teerd met deze bijzondere bijbaan, 
om maar zoveel mogelijk jongeren 
te bereiken. De Blikopeners zijn dan 
ook beslist niet allemaal trouwe mu-
seumbezoeker of kunstzinnig talent. 
Wel hebben ze allemaal een eigen 
mening en een frisse kijk op de stad. 
Samen vormen zij een representatie 
van Amsterdam.

Blikopeners krijgen van het Stedelijk 
de kans om echt ‘aan de knoppen’ 
te zitten. Ze zijn ieder weekend te 
vinden in STEDELIJK BASE en gaan 
gesprekken aan met bezoekers over 
de werken. Zij dragen bij aan video’s 
en audiotours, denken mee over 
publiciteit, workshops en bijzondere 
acties en ontwikkelen eigen projecten, 
zoals de muur in BASE ter gelegenheid 
van tien jaar Blikopeners en Blokken 
met Blikken, een studiedag voor 
Amsterdamse eindexamenkandidaten. 
Ook organiseren ze voor een belangrijk 

deel de jaarlijkse Museumnacht. 
Het is een mooi traject, waarbij zij 
verschillende ‘skills’ leren ontwikkelen 
die ook later van pas zullen komen, wat 
ze ook gaan doen. Daarnaast leren zij 
veel van elkaar. Zij ontmoeten mensen 
met wie zij anders nooit in contact 
waren gekomen en maken kennis met 
elkaars werelden. Ook dat is ontzettend 
leerzaam. 

Het Stedelijk gaat via Blikopeners een 
verbinding aan met de jongeren van 
de stad, de nieuwe generatie bezoe-
kers en makers. En dat gaat verder 
dan de vijftien individuen met bijbaan: 
via hen komen we ook in contact met 
hun families, vrienden, klasgenoten, 
docenten. Zo komen hele groepen 
soms voor het eerst met het Stedelijk 
in contact. Dat is heel bijzonder. 

De band met en tussen de jongeren 
is sterk. De viering van het tienjarig 
bestaan van Blikopeners werd ook 
door veel alumni-Blikopeners bijge-
woond. De allereerste lichting is nu 
rond de dertig en staat middenin de 
maatschappij. Veel van hen zijn werk-
zaam in de creatieve sector, beeldend 
kunstenaar geworden, DJ of rapper, of 
zitten op de kunstacademie. Anderen 
hebben het jaar Blikopener als heel 
bijzonder en waardevol ervaren en zijn 
daarna iets heel anders gaan doen. 
Maar iedereen blijft die speciale band 
houden met het Stedelijk: Blikopeners 
is daarmee talentontwikkeling in de 
breedste zin van het woord.” 
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Nederlandse bezoeker op +37 en voor de buitenlandse bezoeker 
op +40. Dit is gemiddeld iets lager dan in 2017, maar nog altijd 
ruim boven de museumbenchmark van +31. 

MUSEUMNACHT

De Museumnacht 2018 verloopt opnieuw succesvol voor het 
Stedelijk. Ruim een vijfde van alle Amsterdamse Museumnacht-
bezoekers komt naar het museum. In totaal worden 7.800 bezoe-
kers verwelkomd, van wie een groot deel jonger dan 25 jaar is.
In samenwerking met een team van alumni-Blikopeners wordt 
het Stedelijk voor één nacht Amsterdam Magisch Centrum, een 
plek waar de bezoeker de jaren zestig en tegencultuur uit die 
tijd zelf kan ervaren. Er zijn discussies, optredens, modeshows, 
rondleidingen en er kan worden gedanst op de beats van DJ Isis 
en Mozes. Door de samenwerking met zowel Ruigoord als jong 
mode-collectief The New Originals voelen verschillende genera-
ties zich aangesproken door de programmering. 

WAARDERINGSCIJFERS

In 2018 waarderen Nederlandse bezoekers het Stedelijk Museum 
met een 7,8 gemiddeld. Dat is vergelijkbaar met voorgaande 
jaren. De internationaal vermaarde collectie en vaak toonaan-
gevende tentoonstellingen worden daarbij genoemd. Ook een 
mooie opstelling en indeling geldt als belangrijke toelichting, 
gevolgd door een algeheel goede ervaring met het museum. 
Opvallend is de stijging in de waardering van de klantvriende-
lijkheid van medewerkers. Deze wordt door de Nederlandse 
bezoekers gemiddeld met een 8,1 beoordeeld. Dat is significant 
hoger dan in 2017 (7,8). De hospitality trainingen voor de bevei-
liging en publieksservice waarin het Stedelijk Museum in 2017 
investeerde, betalen zich uit. Daarnaast draagt het vernieuwde 
entreegebied eraan bij dat bezoekers zich direct welkom voelen 
in het gebouw. 
De mate waarin bezoekers het Stedelijk Museum zouden aanbe-
velen is hoog. In 2018 ligt de Net Promotor Score (NPS) voor de 
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Facts & figures

365
dagen per jaar

open
7,8

waarderingscijfer
museum

8,1
waarderingscijfer

klantvriendelijkheid

703.455
bezoekers

in 2018

1.024.317
unieke  

bezoekers website

48.940
abonnees digitale 

nieuwsbrieven

7.800
bezoekers  

Museumnacht

4
plek 4 in nationale 

museum top 5
(bron Nieuwsuur dec. 2018)

 
37% 

uit 
Amsterdam 

48% 52% 
Buitenlandse 

bezoekers

Nederlandse 
bezoekers

122.780
Facebook volgers 

203.964
Twitter volgers

132.839
Instagram volgers
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BEZOEKERSAANTAL PER WEEK
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Museumnacht 2018
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Educatie, Symposia & Publicaties

Educatie: project Samen kijken
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Veel Nederlanders maken op de basisschool 
voor het eerst kennis met het Stedelijk Museum 
Amsterdam. Kennis delen is een van de kerntaken 
van het museum, maar dat behelst veel meer dan 
onderwijs alleen. Met vernieuwende onderwijspro-
gramma’s worden scholieren, van basisschool tot 
mbo, hbo en wetenschappelijk onderwijs, bereikt. 
Maar het Stedelijk leent zich ook goed voor verdie-
ping op andere manieren, alleen of met familie en 
vrienden, aan de hand van zaalteksten, een gratis 
audiotour of op eigen gelegenheid. Iedereen kan 
meedoen met een rondleiding – door een ervaren 
gids of een jonge Blikopener – of informeel leren 
door deel te nemen aan een workshop of te experi-
menteren in het Rabo Lab. Ook zijn er Gallery Talks 
waarbij de conservator of kunstenaar het verhaal 
van de tentoonstelling deelt. Er is voor ieder wat 
wils, van jong tot oud en van nieuwe bezoeker tot 
professional.
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Bezoekers in het Rabo Lab ingericht door Jan Rothuizen
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gemakkelijk het Rijksmuseum, Stedelijk Museum en Van Gogh 
Museum bezoeken, die een gezamenlijk programma met hoog-
tepunten uit de collecties hebben ontwikkeld. Op 26 januari 2018 
ontvangt het Stedelijk Museum de 100.000ste leerling die met de 
Museumpleinbus naar Amsterdam afreist – een mijlpaal. In 2018 
reizen in totaal 5.064 leerlingen met de Museumpleinbus naar het 
Stedelijk. 

ONDERWIJS

Alle educatieprogramma’s worden ontwikkeld vanuit dialoog. 
Niet het Stedelijk Museum maar de bezoeker en zijn belevings-
wereld staan centraal. Het delen van kennis vindt plaats vanuit 
een kritische en onderzoekende houding: open vragen stellen 
in plaats van sturen op antwoorden. Er wordt daarbij volop 
samengewerkt, binnen het museum, met partnerinstituten en 
met scholen. 
Om waardering uit te spreken voor alle leraren en de sleutelrol 
die zij vervullen, organiseert het Stedelijk Museum op 25 
april samen met MOCCA, expertisenetwerk cultuureducatie 
Amsterdam, een Onderwijsfeest. Circa 350 Amsterdamse lera-
ren maken tijdens deze bijzondere en feestelijke avond kennis 
met STEDELIJK BASE. De nieuwe opstelling van de vaste col-
lectie leent zich bij uitstek voor het vertellen over de ontwikke-
ling van de moderne en hedendaagse kunst en vormgeving. 
Aan de vaste onderwijsprogramma’s doen in 2018 15.539 deel-
nemers mee, verdeeld over 1.260 groepen. De uiteenlopende 
tentoonstellingen en vaste collectie worden bezocht door leerlin-
gen en studenten van alle leeftijden. Onder begeleiding van rond-
leiders komen zij in aanraking met moderne en hedendaagse 
kunst en vormgeving door het volgen van één van de onderwijs-
programma’s, rondleidingen of workshops. Natuurlijk behoort 
zelfstandig museumbezoek voor het voortgezet onderwijs ook tot 
de mogelijkheden. In totaal worden 31.489 leerlingen en studen-
ten verwelkomd, verdeeld over 408 scholen uit heel Nederland.

MUSEUMPLEINBUS

Scholen binnen een straal van 60 km vanaf de ring van 
Amsterdam mogen ook in 2018 gratis reizen met de 
Museumpleinbus. Zo kunnen leerlingen van groep 6, 7 en 8 
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FAMILIEPROGRAMMERING

Ook organiseert het Stedelijk Museum een reeks bijzondere 
activiteiten speciaal voor families en kinderen. Kinderen van 6 
tot 12 jaar maken kunstige creaties in de workshops en het Rabo 
Lab, mogelijk gemaakt door hoofdsponsor Rabobank, is leuk 
voor jong én oud. Zo laat kunstenaar Jan Rothuizen bezoekers 
met andere ogen kijken naar het museum, maken kinderen 
mixtapes met rapper Yung Nnelg en kan er, geïnspireerd door 
zes kunstwerken van STEDELIJK BASE, een eigen kunstwerk 
gecomponeerd worden op een lichtbak en geprojecteerd op de 
muur. Daarnaast zijn er familierondleidingen te boeken en biedt 
het museum gratis Familiespoor, een speurtocht in het museum 
door STEDELIJK BASE. 
Het Stedelijk Museum vindt het belangrijk dat iedereen mee kan 
doen. Daarom zijn in 2018 de handleidingen van verschillende 
workshops online gezet, zodat kinderen zelf thuis aan de slag 
kunnen. Ook is bewust gekozen voor een verbreding van discipli-
nes en meer diversiteit: naast beeldende kunst zijn er workshops 
te volgen in dans, graffiti, illustratie, fotografie én styling, gegeven 
door jonge, hedendaagse kunstenaars.

“Hoe laat je een 
kunstwerk tot leven 

komen met je dans?” 
Gregory Albertzoon,  

docent dans, choreograaf en artistiek leider

“Hoe laat je een kunstwerk tot leven 
komen met je dans? Dat stond centraal 
tijdens de Summer School van de 
Blikopeners en dansers in opleiding, 
met de tentoonstelling van Studio Drift 
als inspiratiebron. Ik begeleidde de 
groep op artistiek gebied en was zo 
een klankbord voor hun ideeën. De 
opvoering was heel bijzonder, tussen de 
kunstwerken en het publiek. Zo breng je 

kunst echt heel dichtbij mensen. Dans 
combineren met beeldende kunst is 
een mooie manier om jongeren naar het 
Stedelijk te trekken – het is een goed ini-
tiatief. De scheidslijn tussen beeldende 
en uitvoerende kunst vervaagt sowieso, 
de vormen komen dichter bij elkaar. 
Misschien komt dans zelfs als autonoom 
kunstwerk in het Stedelijk. Dat zou ik 
heel tof vinden.”
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Facts & figures

63.657
bezoekers  

Public Program

1.956
rondleidingen

totaal

21.687
deelnemers

rondleidingen

165.835
keer audiotour 

beluisterd

678
bezoekers 

Rabo Familiedag

5.064
leerlingen 

Museumbus

29
kinderworkshops

31.489
leerlingen / 
studenten

408
scholen uit heel 

Nederland

76  
activiteiten

392
deelnemers

30% 70% 
primair 

onderwijs

88% 
havo/vwo

6%
6,14%

voortgezet 
onderwijs

 6%  
speciaal 

onderwijs

speciaal 
onderwijs

vmbo
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SAMENWERKINGS PARTNERS

Framer 
Framed

Amsterdamse 
Hogeschool 

 voor de  
Kunsten 

Amsterdam 
Museum 

ISH 

De 
Nieuwe 

Kerk 

Mals 
Media

Diversion 

Radio-
makers 
Desmet

EYE Film-
museum 

Foam 
Fotografie-

museum 
Amsterdam 

Educatie 
Overleg 

Amsterdamse 
Musea (EOAM) 

Musea in 
Gebaren

Stads-
schouw burg 

Internationaal 
Theater 

Amsterdam

Guide ID

Oog-
fonds

Kunst-
bende

Tropen-
museum 

ABN Amro 
Foundation

IHLIA 
LGBT 

Heritage en 
Queering the 
Collections 

netwerk

Card-
boarders

Appelsap

Skatepark 
Noord

VU 
medisch 
centrum 

ARTtube

Lucia 
Marthas

Willems-
park school

Basisschool 
Crescendo 

Dedicon
Hermitage 

Amsterdam 

Reinwardt 
Academie

Joods 
Cultureel 
Kwartier 

Kubes

Lesson 
Up

Neder lands 
Instituut  

voor Beeld en 
Geluid

Katholieke 
Universiteit 

Leuven

Aslan 
Muziek-
centrum

De Nieuwe 
Kerk 

Patatje 
pinda TV

Onwijs

CJP

Free& Style

Artis 
Wat 
Telt! 

BEA

Picnic

Popov 
Film

Museum 
Voor linden

Read-
Speaker

Stichting 
JAM 

Xena 
Maria 
Evers

Xinix 
Films

EDUCATIE / 
ONDERWIJS 

& TALENT-
ONTWIKKELING

Staal & 
Roeland

Amsterdamse 
Basisschool 
Oscar Carré

Verzets-
museum 
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BLIKOPENERS

In 2018 is het tien jaar geleden dat het Stedelijk Museum het 
succesvolle peer educator-programma Blikopeners in Nederland 
introduceerde: een groep van jongeren tussen de 15 en 19 jaar 
met een bijbaan in het museum. Het blijkt een goede manier om 
jongeren bij het museum te betrekken, advies van hen te krijgen 
en hen een platform te bieden om hun talenten te ontwikkelen. 
De afgelopen tien jaar is elke groep zeer divers geweest qua 
samenstelling; de jongeren komen letterlijk uit alle delen van 
Amsterdam. Het jubileumjaar kent een recordaantal aanmeldin-
gen voor het programma: 259, een toename van 36% ten opzich-
te van het jaar ervoor. Na een selectieprocedure gaan uiteindelijk 
vijftien nieuwe Blikopeners in september van start. 
In de zomer organiseren alumni-Blikopeners een Summer School 
met als thema DANS. Samen met studenten van Lucia Marthas 
Institute of Performing Arts onder artistieke leiding van Gregory 
Albertzoon wordt toegewerkt naar een interactieve performance 
op vrijdagavond, dwars door het publiek en de werken van Studio 
Drift. De voorstelling wordt door zowel bezoekers als Studio Drift 
zelf enthousiast ontvangen.
Op 27 september vindt de grote viering van tien jaar Blikopeners 
plaats in aanwezigheid van de huidige Blikopeners, zo’n 70 
alumni-Blikopeners, oud-coördinatoren, medewerkers van het 
Stedelijk, sponsor Randstad, (oud-) financierders en relaties en 
Touria Meliani, wethouder voor kunst en cultuur. Tijdens het fees-
telijke event wordt de zelfontworpen muur met alle portretten van 
de Blikopeners van de afgelopen tien jaar onthuld. Ook worden 
de Blikopener audiotourkastjes in STEDELIJK BASE gelanceerd. 

Blikopeners Ahmed, Alisa, Mees en Loulou in hun werkkleding van The New Originals
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10 jaar Blikopeners met in het midden wethouder Touria Meliani 
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RONDLEIDINGEN

Het ervaren en enthousiaste team van 35 rondleiders geeft in 
totaal 1.956 rondleidingen aan 21.687 leerlingen, studenten, 
families en volwassenen. In 2018 heeft het Stedelijk Museum 
het team aangevuld met nieuwe rondleiders. Hierbij is bewust 
gekozen voor meer diversiteit in bijvoorbeeld leeftijd, discipline, 
gender en culturele achtergrond, hetgeen een verrijking betekent 
voor het museum. Naast rondleidingen in het museum vinden er 
gedurende de maand oktober ook stadswandelingen plaats, in 
het kader van de Maand van de Geschiedenis en de tentoonstel-
ling Amsterdam Magisch Centrum. 

STUDIO I

Inclusie is een thema dat museumbreed speelt, van programme-
ring tot collectie, van organisatie tot educatie. In het kader hiervan 
heeft het Stedelijk in samenwerking met het Van Abbemuseum het 
kenniscentrum STUDIO i opgericht om kennis te delen en van elkaar 
te leren om uiteindelijk inclusie in de museale sector te stimuleren. 
In september vindt de lancering plaats van het bijbehorende online 
platform tijdens het Kenniscafé Je begrijpt wel wat ik bedoel. Hierin 
buigen museummedewerkers zich over de vraag hoe woordgebruik 
doelgroepen binnen en buiten kan sluiten. Vanuit STUDIO i worden 
in 2018 meer activiteiten ontplooid, waaronder een Stedelijk Sunday 
Seminar over hedendaags activisme in samenhang met de ten-
toonstelling Amsterdam Magisch Centrum. Hierin komen thema’s 
als institutioneel racisme, genderongelijkheid en gentrificatie aan 
bod, aansluitend op de huidige discussie rondom Zwarte Piet en het 
bredere antiracisme-debat. Onder de sprekers zijn Naomie Pieter, 
queer en anti-racistisch activist, Jerry Afriyie, dichter en oprichter 
van de campagne Zwarte Piet is Racisme en Devika Partiman, 
sociaal activist en initiatiefnemer van Stem op een Vrouw. 

Rondleiding voor doven in het Stedelijk
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Sunday Seminar ‘Hedendaags activisme’ met Jerry Afriyie, Devika Partiman en 
Massih Hutak 

Fo
to

: E
rn

st
 v

an
 D

eu
rs

en



60

E
D

U
C

A
TI

E

H
O

O
F

D
S

T
U

K
 5

Photographic Artworks for the Future? organiseert het Stedelijk 
in samenwerking met de Universiteit Leiden het symposium 
The Materiality of Photographs.
In aansluiting op de tentoonstelling De gebroeders Djaya – 
Revolusi vindt het symposium The Circulation of Indonesian 
Modern Art 1945-1949 plaats. Onderwerp is de rol van kunst 
ten tijde van de onafhankelijkheidsstrijd in Indonesië. De 
tentoon stelling en het symposium vormen het startpunt van 
een gezamenlijk onderzoeksproject over kunst en cultuur in 
Indonesië ten tijde van de Indonesische Nationale Revolutie. 
Dit project wordt ontwikkeld door het Rijksmuseum, het 
Stedelijk Museum Amsterdam en verschillende individuele en 
institutionele partners in Indonesië. 

PUBLIEKSBEGELEIDING: AUDIOTOUR EN VIDEO

In 2018 zijn in totaal drie audiotours gemaakt: bij de tijdelijke 
tentoonstellingen over Günther Förg, Amsterdam Magisch 
Centrum en Lily van der Stokker. Deze zijn beschikbaar in de 
talen Nederlands en Engels. De audiotour rondom Günther Förg 
is een samenwerking tussen conservator Hripsimé Visser en de 
Blikopeners, die samen aan het woord zijn in de tour. De audio-
tour bij de vaste collectie STEDELIJK BASE is te beluisteren in 
zes talen: Nederlands, Duits, Engels, Frans, Italiaans en Spaans.  
De audiotour van STEDELIJK BASE bevat een extra laag waarin 
Blikopeners hun favoriete werken toelichten. In 2018 kunnen 
bezoekers ervoor kiezen de Blikopeners aan het woord te laten 
door het scannen van het herkenbare Blikopener logo. Hiervan is 
een Engelse versie gemaakt, zodat ook het internationale publiek 
kan kennismaken met de Blikopeners. 
In totaal zijn in 2018 165.835 tours beluisterd. Dat betekent 
dat ongeveer een op de vier bezoekers gebruik maakt van de 
audiotour. 
Het Stedelijk publiceert in 2018 26 educatieve video’s, waarvan er 
tien door de Blikopeners zijn gemaakt. Deze video’s zijn online en 
in de tentoonstelling te zien. De korte documentaire over Studio 
Drift is met 9.300 views online het meest bekeken, gevolgd door 
de introductievideo bij Günther Förg (2.300 views online). 

SYMPOSIA

In 2018 organiseert het Stedelijk Museum acht symposia over 
een breed scala aan onderwerpen. Zo is er tijdens het conferen-
tie-festival Rietveld Studium Generale: Hold Me Now Feel and 
Touch in an Unreal Word aandacht voor het tactiele in artistieke, 
filosofische en politieke zin. Ter afsluiting van het vierjarig 
onderzoeksproject Photographs and Preservation. How to Save 
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PUBLICATIES

Jaarlijks geeft het Stedelijk boeken uit waarmee het museum 
kennis wil delen, ervaringen verrijken, creativiteit stimuleren en 
ruimte wil bieden aan experiment. Van tentoonstellingscatalo-
gi tot publicaties over de collectie, van boeken die reflectie en 
debat willen uitlokken tot publicaties over educatie, theorie en 
institutionele geschiedenis, en van experimentele boeken in klei-
ne oplage tot boeken waarmee kinderen kennis kunnen maken 
met kunst en vormgeving. In 2018 verschijnen vijf publicaties op 
papier. Door internationale liefhebbers is reikhalzend uitgekeken 
naar het nieuwste boek van Metahaven, PSYOP: An Anthology, 
dat zowel in de museumwinkel als internationaal goed verkoopt. 
Vrijwel alle boeken worden gepubliceerd in samenwerking met 
nationale en internationale partners, zoals het Dallas Museum of 
Art, ICA London en het Migros Museum für Gegenwartskunst in 
Zürich. Zoals altijd hebben de kunstenaars een belangrijke stem 
in de totstandkoming van de publicaties.
Steeds vaker wordt online gepubliceerd via stedelijk.nl. Zo geven 
de publicaties reliëf aan het verdiepende deel van de website. 
Door online te publiceren is bovendien een grote variatie aan 
lengte en toon mogelijk – van uitvoerige, verdiepende essays tot 
mini-stories waarbij het beeld de hoofdrol speelt en historische 
documenten, zoals gedigitaliseerde tentoonstellingscatalogi. 

Cover publicatie Psyop – Metahaven Cover publicatie Lily van der Stokker
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“Diversiteit is een gegeven, inclusie is een keuze”
Hoe zorg je ervoor dat bezoekers zich 
welkom en gerespecteerd voelen 
in het Stedelijk Museum en zichzelf 
herkennen in de programmering? 
Daaraan werkt Jeftha Pattikawa, 
medewerker Inclusie, samen met alle 
collega’s.

“Het Stedelijk Museum staat in 
Amsterdam, een stad met ruim 
180 nationaliteiten. Als modern 
museum willen we iets vertellen 
over de wereld van vandaag, het 
leven dat zich buiten de muren van 
ons gebouw in de stad, in ons land 
en de wereld afspeelt. Dat leven 
verandert in rap tempo. Er zijn heftige 
discussies over erfgoed, tradities en 
identiteit. Die andere perspectieven 
wil je ook in het museum terugzien. 
Bezoekers moeten zich welkom en 
gerespecteerd voelen en zich kunnen 
herkennen in de programmering. 
Diversiteit is een gegeven, inclusie 
is een keuze. Het is onze ambitie de 
veelzijdigheid van de samenleving te 
omarmen en laten zien.

De wil om dat te doen is er. Open zijn 
en onszelf kritisch blijven bevragen 
zit in het DNA van het Stedelijk. We 
willen een eigentijds museum zijn dat 
past bij de diverse stad waarin we 
al bijna 125 jaar gehuisvest zijn. Dat 
betekent dat je ook moet durven om 
met maatschappelijke thema’s aan 
de slag te gaan en een podium te 
bieden aan gelijkwaardige uitwisse-
ling van meningen, hoe kritisch ook. 

In 2018 hebben we belangengroepen 
zoals de Zonnebloem en activisten 
naar het Stedelijk gehaald om van 
gedachten te wisselen en te leren 
over uiteenlopende thema’s zoals 
fysieke toegankelijkheid, gentrificatie, 
gender en Zwarte Piet. Alleen zo 
wordt het Stedelijk echt het museum 
van en voor iedereen. Dat schuurt 
en is ongemakkelijk in het begin, 
maar zoals het gezegde luidt: zonder 
wrijving geen glans. 

Het is mooi om te zien hoe prikkelen-
de programmering ook het gesprek 
over inclusie en toegankelijkheid 
intern inspireert. Met de interne 
Stedelijk Adviesraad Inclusie en 
Toegankelijkheid, die tegelijkertijd 
met STUDIO i van start ging, zetten 
we bewust de stap om onderwerpen 
op een holistische, intersectionele 
manier te benaderen. En om het 
museum diverser te maken, op 
gebied van personeel, programma, 
publiek en programmering. Dat zal 
een verrijking zijn. 

We staan pas aan het begin van 
onze beweging naar een inclusief 
museum. Het Stedelijk Museum 
moet de meerstemmigheid van de 
stad binnenhalen om relevant te zijn 
en blijven in Amsterdam.”

Fo
to

: B
ib

i V
et

h



63

Fo
to

: M
aa

rt
en

 N
au

w

HOOFDSTUK 6:
Belang voor de stad

Bezoekers Amsterdam Magisch Centrum



64

D
E

 S
TA

D

H
O

O
F

D
S

T
U

K
 6

Het Stedelijk Museum Amsterdam is geworteld 
in Amsterdam. En net als deze wereldstad is het 
Stedelijk naast lokaal en nationaal ook voorbij 
de landsgrenzen van betekenis. De collectie van 
het Stedelijk kan gezien worden als de ‘moeder  - 
collectie’ en belangrijkste collectie van moderne en 
hedendaagse kunst en vormgeving in Nederland. 
Dat is te zien in de vele samenwerkingsverbanden 
die het museum initieert en onderhoudt. 
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EDUCATIE EN INTERPRETATIE

Het Stedelijk werkt samen met diverse instellingen en partners in 
Amsterdam op het gebied van Educatie en Interpretatie. Zo ont-
werpt The New Originals, een jong kledingmerk uit Amsterdam, 
de kleding van de Blikopeners en is medeorganisator van 
evenementen. Met een stedelijk netwerk van jonge designers, 
muzikanten en kunstenaars die dichtbij de Blikopeners liggen, 
maar ver van het reguliere publiek van het Stedelijk Museum, 
zijn The New Originals een belangrijke partner voor het museum 
in het aanspreken van een jong en breed publiek. Zij zijn onder 
meer betrokken geweest bij de organisatie van de Museumnacht 
in 2018, met een record van 7.800 bezoekers. Binnen het 
thema Amsterdam Magisch Centrum en de sixties werken de 
Blikopeners samen met The New Originals en Ruigoord voor 
programmering die generaties overstijgt.
Met ingang van schooljaar 2017/18 werken Amsterdamse 
Basisschool Oscar Carré en het Stedelijk Museum gedurende 
drie jaar samen. Het partnerschap laat de school breder zoeken 
naar manieren om meer avontuurlijke, creatieve en culturele 
manieren van leren in hun dagelijkse activiteiten op te nemen. 
Voor het Stedelijk is de samenwerking een manier om permanent 
in dialoog te zijn met één van de belangrijkste publieksgroepen: 
het onderwijs. De volgende schooljaren krijgt het partnerschap 
verdieping en vindt het borging.
Met MOCCA wordt samen gewerkt op het gebied van cultuur-
educatie. Naast het Onderwijsfeest voor circa 350 Amsterdamse 
leraren is MOCCA ook betrokken bij het project met Basisschool 
Oscar Carré, door middel van een financiële bijdrage en door 
verslag uit te brengen van het project. 
Het Stedelijk Museum werkt voor het educatieve programma 
rondom de tentoonstelling van Raquel van Haver Spirits of the 
Soil samen met CBK Zuidoost. Doel is een wederkerige relatie 
en uiteindelijk een structurele samenwerking in het bereiken 

ALGEMEEN

Samenwerking is essentieel voor het Stedelijk: met andere dis-
ciplines, partners met andere expertises, publiek en netwerken. 
Het museum heeft een belangrijke en stimulerende positie in 
Amsterdam en het nationale landschap van de hedendaagse 
kunst door de samenwerking met kunstopleidingen, (beginnende) 
kunstenaars, presentatie-instellingen, galeries en andere musea. 
Tevens is het Stedelijk een podium voor jonge kunstenaars 
en biedt het hen een springplank voor hun verdere artistieke 
loopbaan.
Binnen de stad weet het Stedelijk Museum de collega- 
instellingen aan het Museumplein goed te vinden. Er wordt nauw 
samengewerkt met het Van Gogh Museum en het Rijksmuseum 
onder meer binnen het Museumpleinbus-programma, de studie-
dagen en – natuurlijk – de jaarlijkse Museumnacht met alle mu-
sea in Amsterdam. Daarnaast bundelen in 2018 het Rijksmuseum 
en het Stedelijk de krachten in onderzoek voor en samenstelling 
van maar liefst twee tentoonstellingen: De gebroeders Djaya – 
Revolusi in het Stedelijk en Amsterdam Magisch Centrum. 
Rondom het project Geef ons het museum wordt samengewerkt 
met maatschappelijke partners zoals Makers Unite, DutchCulture 
en de Balie, om aandacht te vragen voor migratie en wat wij 
kunnen leren van vluchtelingen. 
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van zoveel mogelijk Amsterdamse jongeren. Het educatieve 
programma bestaat uit een pilot waarin schoolklassen uit Zuid en 
Zuidoost met elkaar, met beide instellingen en met de kunstenaar 
in aanraking komen op actieve en receptieve wijze. Deze samen-
werking zal in 2019 een vervolg krijgen rondom de tentoonstelling 
Welkom Today van Ad van Denderen en Lebohang Tlali, waarbij 
CBK Zuidoost en Stedelijk samen optrekken om scholen uit 
Zuidoost en Zuid met elkaar te verbinden. 
Met Mama Cash, een organisatie die overal ter wereld initia-
tieven van vrouwen ondersteunt, organiseert het Stedelijk op 
Internationale Vrouwendag het Mama Cash Feminist Festival. 
Dit is een viering van alles waarvoor feministische bewegingen 
overal ter wereld hebben gestreden en wat ze bereikt hebben. 
Ook wordt met kunst en cultuur een visie verbeeldt voor een 
meer feministische toekomst. 
Rietveld Uncut is een jaarlijkse presentatie van de Gerrit Rietveld 
Academie. In 2018 vindt deze plaats in het Stedelijk Museum. 
Hierbij wordt een inkijk geboden op het ontstaansproces van 
kunst, van concept tot uiteindelijk werk. Het Stedelijk en de 
Rietveld hebben de ambitie om een hechtere samenwerking op 
het gebied van experiment en jong talent te bewerkstelligen. 
Een week van oefeningen voor lichaam en geest, samengesteld 
door het Material Master’s Radical Cut-Up programma van het 
Sandberg Instituut in samenwerking met het Stedelijk Museum 
en Jacuzzi, vormt de start van het nieuwe semester en tevens 
de opening van het culturele seizoen in Amsterdam. Tijdens het 
vierdaagse evenement zijn er iedere ochtend fitness-sessies en 
worden iedere middag theoretische discussies georganiseerd. 
Bij de fitness-sessies, die bij Jacuzzi plaatsvinden, staat de 
relatie tussen lichaam, ruimte en beweging centraal. Voor de 
lezingen in het Stedelijk Museum lichten bekende schrijvers, 
kunstenaars, curatoren en wetenschappers hun werk en visie toe 
voor een breder publiek. 

“Het Stedelijk  
staat open  

voor de stad” 
Annet Zondervan,  

directeur CBK Zuidoost

“Als presentatiecentrum voor actuele 
kunst werkt CBK Zuidoost al 15 jaar 
samen met het Stedelijk Museum 
binnen BijlmAIR, een artist-in-resi-
dence programma. Sinds kort heeft 
onze samenwerking zich verbreed tot 
andere activiteiten. Zo is het Stedelijk 
via ons in contact gekomen met Raquel 
van Haver, een kunstenaar die in 
Amsterdam Zuidoost woont en werkt, 
met uiteindelijk een solotentoonstelling 
als resultaat. En werkt mijn collega 
Delano MacAndrew met het museum 

samen aan lesprogramma’s voor het 
voortgezet onderwijs, waarbij leerlingen 
uit Zuid en Zuidoost kennismaken met 
elkaar en met elkaars wereld. Meer dan 
vroeger zoekt het Stedelijk de verbin-
ding met de stad en worden activiteiten 
in partnership ontwikkeld. Je merkt de 
wil om de diversiteit van Amsterdam te 
omarmen en van het Stedelijk een plek 
te maken waarin iedereen zich welkom 
voelt. Spannend om te zien of dit echt 
gaat lukken.”
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Mama Cash Feminist Festival
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In het advies Het museum als dynamisch geheugen van de 
Amsterdamse Kunstraad dat in juni 2018 is verschenen, wordt 
de noodzaak van een hedendaagse kunstinstelling in het 
middenveld onderstreept. Het Stedelijk erkent de urgentie en 
relevantie van een dergelijke, aan het museum gelieerde instel-
ling in Amsterdam en zal met verschillende betrokken partijen in 
gesprek gaan om een goed vervolg aan het onderzoek te geven. 
Het museum publiceert in de zomer van 2018 de uitkomsten 
van het onderzoek. Dit is een stap in de opmaat naar de verdere 
beleidsontwikkeling rond de opvolging van SMBA, zoals die 
gestalte zal krijgen in het komende Kunstenplan van het Stedelijk 
Museum.

GEMEENTE

Op directieniveau wordt deelgenomen aan de Kunst- en 
Cultuurmissie van de gemeente Amsterdam naar de stad Parijs 
en een door de nieuwe burgemeester georganiseerde Ronde 
Tafel met de grote culturele instellingen van Amsterdam. Ook 
aan State of the Region – een bijeenkomst over de toekomst van 
de metropool Amsterdam – en het grote festival We Make the 
City neemt het Stedelijk deel. Het museum levert tot slot ook een 
bijdrage aan een door de gemeente georganiseerde bijeenkomst 
in het kader van het regioprofiel Kunst, Cultuur & Erfgoed en 
de door de gemeenteraad georganiseerde conferentie over de 
arbeidsmarkt van de culturele sector en het opdrachtgeverschap 
van culturele instellingen aan kunstenaars.

STEDELIJK MUSEUM BUREAU AMSTERDAM (SMBA)

Het Stedelijk Museum heeft onderzocht op welke manier een 
opvolger van SMBA gerealiseerd kan worden, SMBA was tot 
1 juli 2016 de projectruimte van het museum in de binnenstad. 
De specifieke dynamiek tussen het museum en een wendbare, 
relatief onafhankelijke projectruimte in de stad, zowel op het 
terrein van tentoonstellingen, projecten en collectievorming, had 
een unieke positie in Nederland en was een belangrijk element in 
het Amsterdamse artistieke ecosysteem. 
In opdracht van het Stedelijk en onderzoekpartner Ammodo 
onder zoekt in 2017 een expertteam van externe, in het buiten-
land werkzame curatoren in samenspraak met Amsterdamse, 
Nederlandse en internationale kunstexperts de herpositionering 
van SMBA. Veldbezoeken en publieke en besloten discussie-
sessies vonden plaats. Door de ontwikkelingen rond het bestuur 
van het museum in het najaar van 2017 heeft het museum geen 
vervolgstappen kunnen nemen naar aanleiding van het onderzoek.
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HOOFDSTUK 7:
Sponsoren, fondsen en particuliere begunstigers
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De gemeente Amsterdam, eigenaar van de col-
lectie, is de belangrijkste partner van het Stedelijk 
Museum Amsterdam. Het museum weet zich 
daarnaast, ook in roerige tijden, blijvend gesteund 
door sponsoren, fondsen en particuliere begunsti-
gers. Zo verlengt Rabobank Amsterdam in 2018 het 
hoofdsponsorschap met drie jaar – een mooi blijk 
van vertrouwen en zijn ruim 1.250 particuliere mem-
bers verbonden aan het Stedelijk Museum. Deze 
banden met de buitenwereld zijn belangrijk voor de 
organisatie en niet alleen vanwege hun financiële 
bijdrage aan activiteiten: een externe blik houdt het 
museum scherp. De relaties vervullen een waarde-
volle klankbordfunctie. 
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SPONSOREN

Partnerships met het bedrijfsleven vormen een belangrijke pijler 
voor het Stedelijk Museum. Hierdoor kan het museum ook afge-
lopen jaar een kwalitatief en toonaangevend tentoonstellings-
programma aanbieden aan een breed publiek van 703.455
in kunst geïnteresseerde mensen en de fantastische collectie 
behouden voor volgende generaties. 
Inspiratie vormt een belangrijke bron van verbondenheid 
tussen sponsoren en het Stedelijk. Het museum dankt Audi, 
Freshfields Bruckhaus Deringer, Tata Steel Nederland, en alle 
leden van de Stedelijk Club voor het onverminderd vertrouwen en 
enthousiasme over het instituut.
Samen met hoofdsponsor Rabobank wordt gewerkt aan ver-
schillende initiatieven gericht op educatie en talentontwikkeling, 
om vooral kinderen kennis te laten maken met kunst. Dat is ook 
in 2018 voor de bezoekers zichtbaar in het Rabo Lab. Jong en 
oud kunnen hier op speelse wijze verdieping vinden bij een van 
de tentoonstellingen. Ook wordt op 8 april de jaarlijkse Rabo 
Familiedag gehouden, waarbij het museum nog meer dan nor-
maal in het teken staat van families en kinderen. De Rabobank 
maakt tevens de lerarenpas mogelijk, waarmee jaarlijks circa 
1.000 leraren het museum een jaar lang gratis bezoeken om 
inspiratie op te doen voor hun lessen. Tot slot krijgt het uitwisse-
lingsprogramma Samen kijken een samenwerkingsproject van 
Rabobank Amsterdam, Artis, Stadsschouwburg Amsterdam 
en het Stedelijk Museum, een vervolg. Samen kijken brengt 
kinderen en ouders van verschillende sociaaleconomische 
achtergrond met elkaar in contact om te praten over kunst en 
cultuur. Daarnaast organiseren Rabobank en het Stedelijk tijdens 
We Make The City en de kick-off van de Capital Tour XXL een 
inspirerende avond voor creatieve ondernemers in de hoofdstad.
Bedrijfsevenementen van sponsoren vormen vaak de aanlei-
ding voor nieuw publiek om het Stedelijk te bezoeken. Op deze 

Na de ontwikkelingen in 2017 besteedt het museum in 2018 volop 
aandacht aan het investeren in de bestaande relaties omdat eni-
ge terughoudendheid te bespeuren is. Het is de eerste prioriteit 
hen zo goed mogelijk aangesloten te houden. 
Hoewel de eigen inkomsten van het museum afkomstig van 
sponsoren, fondsen en particuliere begunstigers in 2018 lager 
zijn dan gebudgetteerd, is het Stedelijk de particulieren en orga-
nisaties die het museum financieel ondersteunen zeer erkentelijk 
voor hun bijdrage en het vertrouwen.

Rabobank verlengt het sponsorcontract met het Stedelijk Museum.  
Alphons Kurstjens, Rabobank en Jan Willem Sieburgh
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manier – veelal voor de eerste keer – kennismaken met moderne 
en hedendaagse kunst en vormgeving sluit naadloos aan bij de 
missie van het museum om toegankelijk te zijn voor iedereen. 
Ook kunnen sponsoren op deze wijze met hun financiële bijdrage 
een zo groot mogelijke maatschappelijke impact bereiken. Een 
mooi voorbeeld hiervan zijn de workshops Maak het met… 
waarbij een kunstenaar op geheel eigen wijze een interactieve 
workshop geeft aan kinderen van 6 tot 12 jaar, aansluitend op een 
tentoonstelling of het werk van een kunstenaar in het museum. 
De workshops zijn razend populair bij het publiek en kunnen in 
2018 worden gerealiseerd dankzij Petit Bateau, een internationaal 
kledingmerk met speciale aandacht voor creativiteit. Het Stedelijk 
en Petit Bateau vinden elkaar in de gedeelde ambitie om de 
(jonge) creatieve geest te stimuleren en verrijken. 

“Onze samenwerking 
was echt pionieren voor 

alle betrokkenen” 
Marinus Wisselink,  

Company Secretary Tata Steel Nederland B.V.

“Het DNA van het Stedelijk kent veel 
overeenkomsten met dat van Tata 
Steel Nederland: beide organisaties 
zijn innovatief, modern en durven een 
uitdaging aan te gaan. Onze samen-
werking rondom de baanbrekende 
inrichting van STEDELIJK BASE vloeide 
daaruit voort. Het was wel echt pionieren 
voor alle betrokkenen. Wij stonden 
als ontwikkelaars van de dunne stalen 
expositiewanden, een unieke toepassing 
die nog niet eerder ontwikkeld was, voor 
tal van uitdagingen rondom stijfheid 
van de constructie, de perfecte opper-
vlakteafwerking en de logistiek om de 

enorme platen afgewerkt het museum in 
te krijgen. Dat is dankzij de inzet van alle 
partijen gelukt. Medewerkers van Tata 
Steel Nederland die STEDELIJK BASE 
bezoeken, zijn erg trots op het resultaat 
en voelen zich daardoor verbonden met 
het Stedelijk. Dat is mooi om te zien. 
De wow-factor is sowieso groot, door 
de opstelling maar natuurlijk vooral 
door combinatie van ons staal met de 
topstukken van het Stedelijk. Het loont 
dus om vast te houden aan een sterke 
visie: daar kan het Stedelijk Museum 
ook trots op zijn.”
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Traverses Sàrl, Suisse. Het tentoonstellings programma van 2018 
is ondersteund door de Amerikaanse Annenberg Foundation.
STUDIO i, het platform voor inclusieve cultuur dat het Stedelijk in 
samenwerking met het Van Abbemuseum opricht, draait in 2018 
zijn eerste jaar. Dit project wordt meerjarig ondersteund door 
Fonds Sluyterman van Loo, het VSBfonds, Stichting RCOAK en 
het Mondriaan Fonds. 

FONDSEN

Ook in 2018 hebben fondsen, nationaal en internationaal, een 
onmisbare rol in bij de financiering van talloze activiteiten van 
het Stedelijk. Zij dragen bij aan een breed scala aan activiteiten 
zoals educatieve projecten, restauraties, het tentoonstellings-
programma en fundamenteel onderzoek. 
Mede dankzij de royale steun van de deelnemers van de BankGiro 
Loterij is het in 2018 mogelijk onze collectie uit te breiden en 
maar liefst 31 werken te restaureren. Zo is een tweetal wer-
ken aangekocht van Amsterdamse, vrouwelijke kunstenaars; 
Rencontre accidentel van Jacqueline de Jong en We Do Not 
Sleep As We Parade All Through The Night van Raquel van Haver. 
Onder de 31 restauratiewerken zijn het toonaangevende Sight 
Point van de Amerikaanse beeldhouwer Richard Serra, te zien 
op het Museumplein en Ferdi’s Purple People Eater, te zien in de 
tentoonstelling Amsterdam Magisch Centrum. Een groot onder-
zoeksproject naar negen werken van Marc Chagall, dat eveneens 
door de BankGiro Loterij wordt ondersteund, loopt nog. 
Fondsen dragen in 2018 bij aan een groot aantal tentoon-
stellingen. Het Mondriaan Fonds ondersteunt de publicatie bij de 
tentoonstelling Earth van Metahaven. Ook is het Fonds betrokken 
bij de tentoonstelling Friendly Good van Lily van der Stokker, het 
honorarium van Raquel van Haver en het collectieprogramma van 
2018. De aankoop van de AIDS Wallpaper (1989) van General Idea 
is mogelijk gemaakt door de waardevolle steun van de Vereniging 
Rembrandt, mede dankzij haar Titus Fonds.
Ammodo, Instituut voor kunst en wetenschap, steunt in 
het kader van een meerjarig programma met STEDELIJK 
CONTEMPORARY twee tentoonstellingen: Stefan Tcherepnin 
– The Mad Masters, en de eerste museale solotentoonstelling 
van Raquel van Haver – Spirits of the Soil. Tot slot wordt Günther 
Förg – A Fragile Beauty ondersteund door het Goethe-Institut, 
Fundación Almine y Bernard Ruiz-Picasso para el Arte en Editions 

Jacqueline de Jong, Rencontre accidentel (Accidental Paintings series), 1964.  
Olieverf op doek. Collectie Stedelijk Museum Amsterdam, verworven met steun van 
de deelnemers van de BankGiro Loterij, 2018 
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MEMBERSHIPS

Voor particulieren die het Stedelijk Museum willen steunen zijn 
er vijf verschillende memberships, oplopend in grootte van de 
gift: Vriend, Familievriend, Donateur, Young Stedelijk en Stedelijk 
Circle. De begunstigers krijgen als dank voor hun steun onbeperkt 
toegang tot het museum en verschillende speciale bijeenkomsten, 
exclusief voor members, om het Stedelijk beter te leren kennen. 
Voor de bijeenkomsten voor bijvoorbeeld Young Stedelijk (25- tot 
40-jarigen) werkt het museum nauw samen met partners in de 
stad en daarbuiten. In 2018 zijn Art Rotterdam, De School, Sonic 
Acts, Young Collectors Circle, TEFAF, The Student Hotel, Marres, 
Art Brussels, Blendin Culture, GET Lost Art Route, CIRCL 
Restaurant, Unseen Amsterdam, iso Amsterdam, Dutch Design 
Week, Frieze London, Christie’s, Rijksakademie, Amsterdam Art 
Weekend, Young Patrons Circle, Spaces, membersclub A’dam 
toren en Stichting Nachtburgemeester Amsterdam betrokken.
Voor Young Stedelijk-leden worden dertien evenementen 
georganiseerd, binnen en buiten het museum. Op 4 mei is er 
bijvoorbeeld het herdenkingsdiner in het Stedelijk Museum in sa-
menwerking met Blendin en Indebt. Op deze avond brengt Young 
Stedelijk meer dan honderd nieuwkomers en Amsterdammers 
samen. Young Stedelijk-leden kopen een ticket voor het diner, 
waarbij een plek aan tafel voor één nieuwkomer is inbegrepen. 
The Social Club Amsterdam, MediaMonks, Ben & Jerry’s en 
Nationaal Comité 4 en 5 mei sponsoren de avond. Startup 
Kitchen verzorgt een Syrisch buffet. 
In 2018 organiseert het Stedelijk voor Young Stedelijk verder 
onder meer een workshop Collecting Contemporary Art in sa-
menwerking met de Young Collectors Circle, een Art Rave in de 
ateliers van kunstenaars in iso Amsterdam, een bezoek aan de 
kunstbeurzen Art Rotterdam en Unseen Amsterdam, een rond-
leiding in de RijksakademieOpen en een bezoek aan de Dutch 
Design Week in Eindhoven.

“Het Stedelijk 
is de spin in het 
hedendaagse 
creatieve web” 

Endymion Struijs,  
founder van ENDYMION Amsterdam  

en lid van de Stedelijk Club

Samen waarde creëren – dat is waar 
het om draait. Het Stedelijk is een 
instituut op het gebied van moderne en 
hedendaagse kunst en vormgeving dat 
opereert op wereldniveau, met de me-
tropolitische uitstraling van een MoMA 
of Centre Pompidou. Daar herken ik ons 
bedrijf, ENDYMION Amsterdam, in en 
vertoef ik graag met zakelijke relaties, 
om samen nieuwe inspiratie op te doen. 
Als lid van Stedelijk Club ondersteunen 
we het museum met een bescheiden 

bijdrage maar vooral met onze kennis en 
ons netwerk. Er zijn veel snelgroeiende, 
innovatieve ondernemingen aan de ene 
kant en aan de andere kant gevestigde 
namen in de stad die samenwerken en 
elkaar versterken. Het Stedelijk is de 
hub waar alles samenkomt, de spin in 
het hedendaagse creatieve web. En 
daar profiteert het museum ook zelf van. 
Daarom zie ik het echt als een partner-
ship: het is een wederkerige relatie, waar 
beide partijen baat bij hebben.”
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Stedelijk Circle leden worden onder meer uitgenodigd voor een 
exclusieve ‘meet & greet’ met de kunstenaars van Studio Drift.
Er wordt vijf keer een museumcursus voor Vrienden georgani-
seerd, die allemaal zijn uitverkocht.

STEDELIJK MUSEUM FONDS

Het Stedelijk Museum Fonds is de steunstichting van het 
museum. Een onafhankelijk bestuur zet zijn expertise in bij de 
werving van donateurs en ziet toe op een juiste besteding van de 
toevertrouwde middelen. Het Fonds heeft als doel het museum 
van de middelen te voorzien om tentoonstellingen en educa-
tieve activiteiten te organiseren en om de collectie te beheren. 
Onder dit laatste valt naast het uitvoeren van restauraties ook 
het aankopen van kunstwerken. Voor de begunstigers van het 
Stedelijk Museum Fonds is er een bijzondere programmering en 
hebben zij onder andere toegang tot previews van tentoonstellin-
gen, curator-led tours en andere ontvangsten speciaal voor hen 
georganiseerd. In 2018 is bijvoorbeeld een bezoek gebracht aan 
EXPO Chicago. 
In 2018 heeft het Fonds bijgedragen aan de tentoonstellingen 
van Studio Drift, Günther Förg, Amsterdam Magisch Centrum, 
Metahaven en Lily van der Stokker. Ook draagt het Fonds weder-
om ruimhartig bij aan de Blikopeners en aan de programmering 
op het gebied van toegankelijkheid. Een bijzondere mijlpaal in 
2018 zijn de voorbereidingen op een fonds dat ten doel heeft om 
tentoonstellingen en aankopen van vrouwelijke kunstenaars te on-
dersteunen. Dit Fonds op Naam zal in 2019 officieel van start gaan.
Eind 2018 laat het bestuur van het Stedelijk Museum Fonds we-
ten plaats te willen maken voor een nieuw bestuur. Meer hierover 
en over de werkwijze van het Fonds en de resultaten van 2018 
leest u in het jaarverslag van het Stedelijk Museum Fonds. 

Young Stedelijk Vrijheidsmaaltijd i.s.m. Blendin en Indebt, 4 mei 2018
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1258
particuliere  
members 

123
deelnemers 

Stedelijk Circle

44
ondernemers 
Stedelijk Club

12
bijdragende  

fondsen

259
deelnemers 

Young Stedelijk 
Museum 

Amsterdam

80
relaties 

Stedelijk Museum 
Fonds

82
commerciële  

events

Facts & figures
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PROGRAMMA PARTNERS 

Startup 
Kitchen

YOUNG 
STEDELIJK

Christie’s

Art 
Rotterdam

The Student 
Hotel

Young 
Patrons 
Circle

iso 
Amsterdam

Spaces

Dutch Design 
Week

 Art Brussels

Stichting 
Nacht-

burgemeester 
Amsterdam

Blendin 
Culture

GET Lost  
Art Route

Unseen 
Amsterdam

Frieze  
London

Amsterdam 
Art Weekend

Sonic  
Acts

Rijks-
akademie

TEFAF

Membersclub 
A’dam toren

De  
School

CIRCL 
Restaurant en 
kunstcollectie 
ABN AMRO

Young 
Collectors 

Circle
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“Het Stedelijk als katalysator voor verbinding”
Sponsors, fondsen en particuliere 
begunstigers zijn belangrijk voor het 
Stedelijk Museum Amsterdam. Enrica 
Flores d’Arcais, in 2018 gestart als 
hoofd Development, legt uit waarom.

“Het Stedelijk is een museum voor 
moderne en hedendaagse kunst en 
vormgeving. Het mooie van kunst is 
dat het ons op een andere manier 
naar de wereld laat kijken. Kunst daagt 
ons uit en geeft tegelijkertijd rust. 
Het Stedelijk is met zijn mooie collec-
tie en van oudsher sterke reputatie 
in staat om de waarde van eigen-
tijdse kunst voor een groot publiek 
begrijpelijk te maken en mensen te 
inspireren. Het bieden van nieuwe 
inzichten en het verruimen van de 
blik wordt ook vaak door sponsoren, 
fondsen en particuliere begunstigers 
als reden gegeven het Stedelijk te 
ondersteunen. 

Hun steun is van essentieel belang. 
In de eerste plaats vanuit financieel 
oogpunt. Dankzij onze partners 
kan het museum een kwalitatief en 
toonaangevend tentoonstellingspro-
gramma aanbieden en de bijzondere 
collectie behouden voor volgende ge-
neraties. Maar ook is het zo dat onze 
relaties ons scherp houden. Zij dragen 
bij met ideeën en zijn belangrijke 
ambassadeurs. Het Stedelijk Museum 
is voor onze Vrienden de plek waar 
uitwisseling plaatsvindt, met het 
museum maar ook met elkaar. Als de 
netwerken van onze relaties hier met 

elkaar in contact komen, ontdekken 
zij vaak andere gemeenschappelijke 
raakvlakken naast de waardering voor 
kunst, die weer tot nieuwe samen-
werkingsverbanden kunnen leiden. 
Het museum werkt op vele manieren 
als katalysator voor verbinding en 
dat is waardevol: voor het Stedelijk, 
voor onze partners, voor de stad, voor 
Nederland en ook internationaal.

Zo zie ik sponsoren, fondsen en be-
gunstigers: als partners. We hebben 
een relatie met hen die gebaseerd is 
op vertrouwen en wederkerigheid. En 
we verbinden ons graag voor een lan-
gere periode omdat sterke relaties tijd 
nodig hebben om te groeien. Deze re-
laties zijn belangrijk, zo bleek ook het 
afgelopen jaar. Wij zijn heel dankbaar 
dat het merendeel van onze relaties 
ons blijvend steunt. Dat ervaren we als 
een groot blijk van vertrouwen.

Alle individuele partners samen dra-
gen bij aan het doel van het Stedelijk: 
een uitmuntend museum te zijn dat je 
aanzet tot nadenken, stevig geworteld 
in én gevoed door de samenleving. 
Het is een mooi toekomstbeeld 
waaraan ik met mijn afdeling graag 
een bijdrage lever. Wij werken aan het 
Stedelijk nog toegankelijker en aan-
trekkelijker maken voor kunstenaars, 
partners, begunstigers en sponsoren 
en natuurlijk voor een groot (inter)
nationaal publiek.”
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HOOFDSTUK 8:
Zakelijke Organisatie

Entreehal van het Stedelijk bij evenement



80

Z
A

K
E

LI
JK

H
O

O
F

D
S

T
U

K
 8

Het Stedelijk Museum Amsterdam wil de bedrijfs-
voering verduurzamen. De in 2017 gestarte bewust-
zijnscampagne en doorgevoerde milieubesparende 
maatregelen krijgen in 2018 een vervolg. Ook wordt 
volop gewerkt aan de invoering van de Algemene 
Verordening Gegevensbescherming (AVG) en vindt 
er een investering plaats in de ICT-infrastructuur. 
Veel aandacht gaat naar de verbetering van de 
kwaliteit van horecavoorzieningen en het onderhoud 
van de gebouwen.
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EVENEMENTEN

Voor een ondernemend museum als het Stedelijk vormt de 
verhuur van het museum als locatie voor evenementen een extra 
inkomstenbron. Verschillende soorten evenementen vinden 
plaats in het museum: events voor partners, commerciële events 
en inhoudelijke evenementen die vanuit het museum georgani-
seerd worden. 
In 2018 hebben in totaal 130 evenementen in het Stedelijk 
Museum plaatsgevonden, waarvan 48 inhoudelijke evenementen 
(waaronder openingen, de Museumnacht en Rabo Familiedag) 
en 82 commerciële (partner) evenementen, van onder meer 
onze sponsors en zakelijke relaties. De extra inkomsten die 
commerciële evenementen genereren voor het museum zijn met 
37% gestegen ten opzichte van 2017. Dit is te danken aan een 
aanpassing en professionaliseringsslag van de afdeling evene-
menten en de veranderingen van het entreegebied, waardoor 
deze ingezet kan worden voor grotere evenementen. 

GEBOUW

De conditie van het museumgebouw is goed. Voor het onder-
houd aan de gebouwen is eerder een meer jaren onderhoudsplan 
(MOP) opgesteld, aan de hand van een technische inspectie in 
2017/2018. Het MOP vermeldt tevens de verwachte beheers- en 
vervangingskosten voor de komende 25 jaar. Het plan wordt pe-
riodiek bijgesteld op basis van een jaarlijkse conditiemeting. Ook 
het onderhoud in 2018 wordt verricht volgens de kaders van het 
MOP. Enkele onderdelen zijn eerder vervangen dan in het MOP 
staat aangegeven. Onderdelen die bij een tussentijdse conditie-
meting onder een bepaald niveau scoren, worden namelijk direct 
aangepakt. De totale kosten voor het gebouwonderhoud in 2018 
zijn binnen het MOP gebleven.

“De ruimte nodigt uit 
om binnen te komen” 

Caro Vieth, bedrijfsleider museumwinkel 
Buchhandlung Walther König  

in het Stedelijk Museum Amsterdam

“In december 2017 werd de entree van 
het Stedelijk nog publieksvriendelijker 
ingericht. Afgelopen jaar was het eerste 
volle jaar in de nieuwe situatie. Het 
is nu één grote open ruimte, waarin 
toegang tot het museum, koffiehoek en 
winkel in elkaar overvloeien. Hoewel het 
vloeroppervlak van de museumwinkel 
nu dertig procent kleiner is dan ervoor, 
ben ik heel blij met het resultaat. Dankzij 
de grote glaspartijen staat de entree in 
contact met de buitenwereld. Daardoor 
nodigt de ruimte uit om binnen te komen 

– en dat doen mensen, in groten getale. 
Om naar het museum te gaan of even 
koffie te drinken en de nieuwste boeken 
te bekijken. Het Stedelijk is nu werkelijk 
een openbare ruimte geworden.
Hoewel de winkel zelfstandig is, voel ik 
me echt onderdeel van het team van het 
Stedelijk. Iedereen kent elkaar en gaat 
goed met elkaar om. De organisatie is 
open en er wordt naar iedereen geluis-
terd. Het is in alle opzichten een prima 
plek om te werken!”
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mobiele telefonie, met als resultaat een veel scherpere prijs 
per abonnement. In het gebouw zijn extra ‘access points’ voor 
draadloos internet geplaatst, voor zowel de interne organisatie 
als bezoekers. In de zomer beginnen de voorbereidingen voor de 
migratie van het collectieregistratiesysteem Adlib naar de laatste 
versie. Dit is een omvangrijke operatie die de functionaliteit van 
Adlib sterk verbetert.

INFORMATIEMANAGEMENT EN PRIVACY

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbe-
scherming (AVG) van toepassing. Het Stedelijk actualiseert het 
beleid rondom het omgaan met persoonsgegevens, vernieuwt de 
privacyverklaring op de website, sluit overeenkomsten met alle 
verwerkers van persoonsgegevens en schrijft handleidingen hoe 
om te gaan met informatieverzoeken en datalekken. 
De beveiliging van de ICT-infrastructuur is verder verbeterd naar 
aanleiding van een externe veiligheidsscan in 2017. In 2018 is de 
aandacht hiervoor voortgezet, zonder bijzondere acties of nieuwe 
maatregelen. 

HORECA EN MUSEUMWINKEL 

In 2018 is een verbetertraject gestart om met horecapartner 
Amsterdam Hospitality Company (AHC) de dienstverlening van 
het Stedelijk Restaurant en het Zadelhoff Café naar een hoger 
niveau te tillen en zo de omzet te verhogen. AHC blijkt moeite te 
hebben haar (financiële) verplichtingen na te komen, hetgeen 
uiteindelijk leidt tot het faillissement van het bedrijf. Samen met 
de curator is gewerkt aan een overgang van het contract naar 
een nieuwe partner, Vermaat Groep. Vermaat heeft het contract 
op 28 december overgenomen waarmee de continuïteit van de 

KLIMAAT EN DUURZAAMHEID

Het Stedelijk Museum vindt maatschappelijk verantwoord onder-
nemen van groot belang en is in 2015 gestart met het project 
Stedelijk Groen. Daarin werden energiebesparende mogelijk heden 
gerealiseerd en diverse maatregelen getroffen met het oog op 
duurzaam ondernemen. Eén van de onder delen is een warmte- 
koude opslag waarmee het gebouw aan het Museumplein op een 
duurzame manier verwarmd en gekoeld wordt omdat warmte en 
koude worden opgeslagen in de bodem en later hergebruikt. 
In meerdere zalen wordt nu gebruikt gemaakt van LED-
verlichting, die minder energie verbruikt en dus duurzamer 
is. Het is de wens om in de toekomst alle bestaande TL- en 
halogeen verlichting te vervangen.
In 2017 heeft het Stedelijk Museum het Breeam-NL In-Use cer-
tificaat behaald. Daartoe zijn de prestaties van het gebouw met 
betrekking tot duurzaamheid gemeten. Het certificaat is in 2018 
verlengd. Het vervangen van bestaande motoren van de luchtbe-
handeling door C02-gestuurde motoren voorzien van frequen-
tieregelaars heeft hieraan bijgedragen. Het gebruik van deze 
nieuwe motoren heeft als doel een betere klimaat beheersing te 
realiseren. 
In de kantooromgeving zorgen zogeheten ‘afvalstraten’ ervoor 
dat het afval naar tevredenheid wordt gescheiden.

ICT EN DIGITALE INFRASTRUCTUUR

Stabiliteit, veiligheid, beschikbaarheid en gebruikersvriendelijk-
heid staan voorop bij de digitale infrastructuur in het Stedelijk. In 
2018 is de mailomgeving omgezet naar een cloudoplossing die 
veel meer capaciteit en functionaliteit voor de gebruikers biedt en 
eenvoudiger is te beheren. Het Stedelijk heeft kunnen meeliften 
op een aanbesteding bij de gemeente Amsterdam rondom 
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speelt ook in andere publieke sectoren, de politiek, de overheid 
en het bedrijfsleven. De norm wat als ‘maatschappelijk aanvaard-
baar’ geldt, is aan verandering onderhevig. Dit blijkt onder andere 
uit de door Cultuur & Ondernemen voorgenomen actualisering 
van de Governance Code Cultuur die in 2018 wordt afgerond. Het 
museum werkt mee aan de totstandkoming van de acht principes 
governance van de Code Cultuur 2019 door middel van een aan-
tal gesprekken met de opstellers van de code.

FAIR PRACTICE/KUNSTENAARSHONORARIUM

Op 1 januari 2017 trad de richtlijn kunstenaarshonoraria in 
werking. De richtlijn is een handreiking aan kunstenaars, musea 
en kunstinstellingen om de onderhandelingen en contract-
besprekingen met betrekking tot kunstenaarshonoraria te 
professionaliseren en heeft tot doel om kunstenaars rechtvaardig 
te belonen voor hun werk ten behoeve van tentoonstellingen 
en andere presentaties. Het Stedelijk, dat tot dan toe met 
kunstenaars individuele afspraken maakte over honorering, 
tekent na een positieve landelijke evaluatie in mei 2018 in 
navolging van inmiddels meer dan 110 musea en presentatie- 
instellingen in Nederland deze richtlijn. Goed opdrachtgever-
schap en fair practice behoren tot de kernwaarden van het 
Stedelijk. Als museum voor moderne en hedendaagse kunst en 
vormgeving werkt het Stedelijk door lopend met kunstenaars; het 
is belangrijk hen hiervoor te belonen. 
Het Stedelijk maakt in 2018 met 32 kunstenaars afspraken 
over hun beloning; daarvoor is één keer beroep gedaan op 
de Experimenteerreglement kunstenaarshonoraria van het 
Mondriaan Fonds.

horecavoorzieningen is gegarandeerd. Met Vermaat worden 
afspraken gemaakt om te investeren in de kwaliteit van de 
dienstverlening en het bestaande concept op onderdelen aan te 
passen. Daarmee kan ook de omzet van het restaurant en het 
Zadelhoff Café groeien.
De museumwinkel wordt geëxploiteerd door Buchhandlung 
Walther König uit Keulen. Het assortiment bestaat naast boeken 
over kunst en cultuur in het algemeen ook uit boeken, catalogi en 
andere materialen gerelateerd aan de collectie en programme-
ring van het Stedelijk Museum. De winkel biedt hiermee een ver-
rijking voor bezoekers en genereert daarnaast extra inkomsten 
voor het museum. 
In 2018 verliest de museumwinkel aan ruimte maar wint het 
aan zichtbaarheid. Ook afgelopen jaar is de winkel populair bij 
bezoekers. 
 

NALEVING CODES

Het Stedelijk Museum past naast wet- en regelgeving de princi-
pes van de Governance Code Cultuur (de ‘Code’) en de Ethische 
Code voor musea toe. Het museum vindt het belangrijk dat zijn 
doel op transparante en integere wijze wordt uitgevoerd en dat er 
een goede verdeling van verantwoordelijkheden en bevoegd-
heden bestaat tussen het bestuur en de raad van toezicht. Het 
Stedelijk Museum toetst periodiek zijn werkwijze, statuten, web-
site, jaarverslag en reglementen aan de Code. Op alle medewer-
kers van het museum zijn deze regels van toepassing. Zij worden 
gestimuleerd de regels van de Code actief toe te passen. Het 
museum geeft op zijn website een toelichting op het gehanteerde 
besturingsmodel.
Het thema governance, de verdeling van verantwoordelijkheden 
en bevoegdheden tussen het bestuur van het museum en de 
raad van toezicht is niet alleen bij het Stedelijk actueel, maar 
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De veranderende samenleving stelt 
ons regelmatig voor lastige dilemma’s 
waarop soms nieuwe antwoorden 
gevonden moeten worden. Hoe ga 
je daar als organisatie zo goed mo-
gelijk mee om? Ronald van Weegen, 
adjunct-directeur, over de workshop 
Ethisch Kompas. 

“Ik ben in 2017 begonnen bij het 
Stedelijk Museum Amsterdam, 
na een loopbaan bij onder meer 
Rabobank. Vlak na mijn komst brak 
een lastige periode aan voor het 
museum, met onrust buiten maar 
ook binnen de organisatie. Je hebt 
dan als management en directie een 
aantal opties. Je kunt alles negeren 
en hopen dat het snel overwaait 
maar je kunt ook besluiten om de 
ontwikkelingen betekenis te geven 
en als organisatie ervan te leren. 
We hebben voor dat laatste gekozen. 

Binnen de museale wereld bestaat 
een aantal codes die zich richten 
op integriteit en ethiek: de ICOM 
ethische code, de Governance Code 
Cultuur en de Code cultuurspon-
soring. We hebben een workshop 
Ethisch Kompas ontwikkeld om het 
bewustzijn van die regelingen te 
vergroten en de vertaalslag te maken 
naar wat ze betekenen in de praktijk. 
Dat hebben we concreet gemaakt 
door medewerkers te vragen de co-
des toe te passen op een aantal ethi-
sche dilemma’s die zich binnen onze 
organisatie of in de buitenwereld 

zouden kunnen afspelen. Zoals: hoe 
ga je om met een sponsor die een 
persoonlijk belang lijkt te hebben 
bij een tentoonstelling? Of met een 
kunstenaar die seksueel getinte 
opmerkingen naar medewerkers 
maakt? En kun je als conservator een 
rondleiding voor verzamelaars geven 
op een kunstbeurs? 

We spreken over deze en andere 
ethische dilemma’s in groepjes waar-
in alle geledingen van de organisatie 
vertegenwoordigd zijn. Dat vergroot 
de kennis van de codes maar creëert 
tegelijkertijd bewustzijn voor het feit 
dat er vanuit meerdere perspectieven 
kan worden gekeken: is er maar één 
oplossing of ligt de waarheid vaak 
in het midden? Hoe meer je over 
dit soort dilemma’s nadenkt, hoe 
weerbaarder je wordt. Je ontwikkelt 
als het ware een antenne voor zaken 
die vragen oproepen en durft er 
sneller aandacht voor te vragen en ze 
bespreekbaar te maken.

Het is een waardevolle oefening voor 
het Stedelijk gebleken en een die ik 
andere instellingen en organisaties 
beslist kan aanraden. En het blijft 
natuurlijk niet bij een eenmalige 
workshop: ethiek is een onderwerp 
dat blijvend op de radar moet staan.” 

“Medewerkers zijn weerbaarder en stellen sneller vragen”
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De vele publiciteit rond de onderzoeken en de 
bestuurlijke ontwikkelingen raken de medewerkers. 
In hun omgeving worden zij aangesproken over de 
gang van zaken in het museum. Het vraagt veer-
kracht van iedereen. De interne communicatie wordt 
geïntensiveerd om medewerkers mee te nemen in 
de ontwikkelingen.
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Stedelijk een belangrijke bijdrage levert aan de ontwikkeling van 
deze groep studenten. De overige volgen een andere hbo- of 
universitaire opleiding of zitten op het mbo. 

VRIJWILLIGERS

De vrijwilligers van het Stedelijk Museum spelen een belangrijke 
rol in het toegankelijk maken van de collectie voor bezoekers. 
Een goede ontvangst van groepen en individuen zorgt voor een 
persoonlijke en open benadering die door bezoekers op prijs 
wordt gesteld. In 2018 werkt het Stedelijk met een enthousiaste 
groep van 45 betrokken vrijwilligers, van wie de jongste 21 jaar en 
de oudste 70-plus is. 
Door hun verbondenheid met het museum zijn vrijwilligers gewel-
dige ambassadeurs. Zij delen hun liefde voor het museum en de 
collectie met het publiek en met hun eigen omgeving. Vrijwilligers 
worden ingezet bij het hosten van het Rabo Lab, bij rondleidingen 
en als begeleider bij het Onvergetelijk Stedelijk programma. 
Vrijwilligers hebben tevens een belangrijke rol als ‘kritische vrien-
den’ en ‘klankbord’. Zij weten wat bij de bezoekers leeft, hoe het 
museum wordt ervaren en hoe het nog beter kan aansluiten bij 
de behoefte van het publiek. 

ZIEKTEVERZUIM

In 2018 is het ziekteverzuim met 5,12% hoger dan gewenst en 
hoger dan gemiddeld in Nederland. Wel is het iets gedaald ten 
opzichte van 2017, toen het verzuim 5,48% bedroeg. Hiermee zet 
de licht dalende lijn die sinds 2016 zichtbaar is, door. Wel is het 
frequent verzuim in bijna alle afdelingen hoog, gemiddeld, 1,73 over 
heel 2018. Hierover vindt regelmatig overleg plaats met de bedrijfs-
arts. Leidinggevenden van afdelingen met een hoog verzuim 

MEDEWERKERS

In 2018 werken gemiddeld 190 medewerkers bij het Stedelijk 
Museum Amsterdam. Dat is omgerekend gemiddeld 162,94 fte. 
De verdeling is als volgt: 81 mannen en 109 vrouwen. De gemid-
delde leeftijd is 43 jaar. Bij het Stedelijk werken in het informa-
tiecentrum drie medewerkers met een afstand tot de arbeids-
markt. Deze medewerkers worden gedetacheerd via Pantar, het 
leer-werkbedrijf van de gemeente Amsterdam. Het is tevens de 
wens om in het kader van de participatiewet een werkplek te 
creëren bij de afdeling Beveiliging. 
Naast vaste medewerkers zijn er ook 36 uitzendkrachten, 
samen goed voor ongeveer 8,3 fte. Ook werkt het museum met 
ingehuurde professionals. De omvang en duur van de opdracht 
verschilt sterk per zzp’er, van het geven van een lezing tot het 
vervullen van een adviesopdracht van enkele maanden.
Het Stedelijk werkt met het Rijksmuseum en het Van Gogh 
Museum binnen het samenwerkingsverband PP10 samen wat 
betreft de meldkamer en de inzet van beveiligingspersoneel. 
Deze samenwerking wordt in december voor drie jaar verlengd.

STAGIAIRS

Het Stedelijk Museum biedt mensen die een opleiding volgen 
de mogelijkheid om werkervaring op te doen. In 2018 lopen 62 
studenten een stage, verspreid over verschillende afdelingen. 
Zo waren er stagiairs van het mbo op de afdeling beveiliging en 
van hbo en wo op bijvoorbeeld de afdelingen Conservatoren & 
Onderzoek, Marketing & Communicatie, Restauraties, Educatie 
en Interpretatie & Publicatie. Alle studenten zijn gedurende hun 
stage verbonden aan een opleiding. Er komen 35 stagiairs van 
een kunst-gerelateerde opleiding zoals de Reinwardt Academie 
of een universitaire opleiding kunstgeschiedenis, waarmee het 
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OPLEIDINGEN

Trainingen en opleidingen zijn belangrijk om kennis op peil te 
houden en nieuwe vaardigheden te ontplooien. In 2018 volgen 
ruim honderd medewerkers een training, opleiding of cursus, 
vakgericht of ten behoeve van een loopbaanstap.
Om medewerkers meer flexibiliteit te geven in wanneer en welk 
tempo zij leren, gaat het Stedelijk in mei 2018 een samenwerking 
aan met online opleidingsinstituut GoodHabitz. Medewerkers 
kunnen zo online trainingen volgen op allerlei gebied, van per-
soonlijke effectiviteit tot het Officepakket, van management tot 
AVG. Online leren is populair: 93 medewerkers volgen samen 157 
cursussen en ronden daarbinnen 815 modules af. 
Het team Conservatoren & Onderzoek heeft een aantal team-
sessies om te werken aan de effectiviteit van de samenwerking 
binnen het team en met andere afdelingen in het museum.

VERBETERPROGRAMMA 

In het voorjaar van 2018 wordt een analyse uitgevoerd naar de 
financiële functie, de (administratieve) processen en de organi-
satie. Uit de analyse worden verbeterpunten geïdentificeerd die 
door de organisatie worden opgepakt. Dit verbeterprogramma 
start in het tweede kwartaal en heeft als doel het fundament van 
de organisatie te versterken en de werkprocessen te profes-
sionaliseren. Door de financiële administratie te verstevigen, 
processen en systemen te analyseren en te verbeteren, meer 
duidelijkheid te creëren over rollen en verantwoordelijkheden is 
het Stedelijk beter in staat om zijn primaire taken uit te voeren. 
Hierbij worden medewerkers en middelen op een goede manier 
ingezet en is organisatie in control. 
Het verbeterprogramma krijgt een vervolg in 2019.

worden begeleid om het ziekteverzuim te verlagen. 
De OR besluit een eigen onderzoek te doen naar de werkdruk, die 
als te hoog wordt ervaren. Als oorzaken worden genoemd de druk 
rond onder meer de programmering en het maken van tentoonstel-
lingen. Het ingezette verbeterprogramma moet bijdragen aan het 
oplossen van de belangrijkste knelpunten van de ervaren werkdruk.

INTERNE COMMUNICATIE

Het is een roerige tijd voor de organisatie. Mede daarom wordt 
eind 2017 de ‘zeepkist’ ingevoerd. In deze wekelijkse informele 
bijeenkomst aan het begin van de werkdag worden medewerkers 
door de directie en het management bijgepraat over actuele 
ontwikkelingen. Ook nemen medewerkers of teams de gelegen-
heid om hun collega’s te informeren over bijzondere projecten, 
tentoonstellingen, samenwerkingen of andere ontwikkelingen die 
zij willen delen. Na de zeepkist wordt een verslag op intranet ge-
plaatst. De betrokkenheid van de medewerkers wordt daardoor 
vergroot. Ook voelen zij zich beter geïnformeerd. Medewerkers 
waarderen deze vorm van interne communicatie.

DIVERSITEIT EN INCLUSIE

De in 2017 opgerichte Adviesraad Inclusie en Toegankelijkheid is in 
2018 tien keer bij elkaar gekomen om het thema inclusie en toegan-
kelijkheid te verkennen, kennis op te doen en te delen, en advies 
voor de directie op te stellen. De code culturele diversiteit, met de 
bijbehorende vier p’s (programma, publiek, personeel en partners), 
vormt de leidraad. Het advies is geschreven door drie werkgroepen 
die zich respectievelijk richten op programma, publiek en perso-
neel. Daarnaast hebben alle werkgroepen zich verdiept in partners.
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het verslag daarvan wordt meegenomen in het eindrapport. Het 
vervolgtraject rondom de publicatie van de onderzoeken en de 
reactie van de raad van toezicht (RvT) volgt de OR nauwlettend. 
In augustus verwelkomt men de nieuwe voorzitter van de RvT. 
De OR is vervolgens door de RvT nauw betrokken bij diverse 
processen, bijvoorbeeld bij raadpleging van medewerkers voor 
nieuwe kandidaten voor de raad. Ook spreekt de OR met het 
adviesbureau dat betrokken is bij de werving van de nieuwe 
leden. De OR is verder betrokken bij de totstandkoming van het 
profiel en de procedure rond de selectie van een nieuwe artistiek 
directeur. Op voordracht van de OR neemt ook één personeelslid 
deel aan de selectiecommissie. 
De OR heeft verder advies uitgebracht over de procuratierege-
ling en het organisatorisch verplaatsen van het Registrarbureau. 
Daarnaast is ingestemd met het opleidingsprogramma voor 
leidinggevenden. Als initiatiefvoorstel heeft de OR aanbevelingen 
gedaan met betrekking tot de werkdruk. Dit onderwerp krijgt in 
2019 een vervolg, na de OR-verkiezingen. 

VERTROUWENSPERSONEN

Het Stedelijk Museum Amsterdam heeft in 2018 drie vertrou-
wenspersonen tot wie medewerkers zich kunnen wenden als zij 
in aanraking komen met ongewenst gedrag.
De vertrouwenspersonen overleggen iedere zes weken over 
binnengekomen meldingen, aandachtspunten in de organisatie 
en opleidings- en bijscholingsmogelijkheden. Daarbij wordt de 
vertrouwelijkheid van de melders altijd gerespecteerd. Daarnaast 
vindt er elk kwartaal overleg plaats tussen de vertrouwensperso-
nen en de manager Human Resources. Hierbij worden lopende 
zaken besproken en geven de vertrouwenspersonen gevraagd 
en ongevraagd adviezen. Uiteraard wordt ook hierbij de vertrou-
welijkheid van melders gewaarborgd.

ETHISCH KOMPAS

In onze snel veranderende samenleving neemt het aantal 
ethische dilemma’s rap toe. Ook in de museale wereld is deze 
ontwikkeling zichtbaar. In 2018 is daarom gewerkt aan de kennis 
en de bewustwording van de directie, het management en mede-
werkers op het gebied van de ethische code van de International 
Council of Museums (ICOM), de Governance Code Cultuur en de 
Code Cultuur Sponsoring. In workshops hebben 110 deelnemers 
kennisgenomen van de inhoud van de verschillende codes en is 
met elkaar gesproken over voorbeelden van ethische dilemma’s, 
situaties van mogelijke belangenverstrengeling en integriteit. 
Ook is een procedure ingevoerd waarbij een medewerker of een 
afdeling ethische dilemma’s of concrete situaties kunnen laten 
toetsen. Indien nodig wordt een toetsingscommissie bijeenge-
roepen die de directie kan adviseren in voorkomende kwesties. 
Drie concrete situaties zijn in de loop van het jaar volgens de 
nieuwe procedure beoordeeld.
Voor de medewerkers publiekservice en de beveiliging worden 
in het voorjaar van 2019 speciale workshops georganiseerd met 
situaties uit hun dagelijkse praktijk.

ONDERNEMINGSRAAD

De ondernemingsraad (OR) van het Stedelijk Museum heeft 
een intensief jaar achter de rug. Als vertegenwoordiging van het 
personeel speelt het orgaan in 2018 – tevens het derde en laatste 
jaar van de zittingstermijn – een belangrijke rol in een aantal com-
plexe zaken. 
De OR laat de stem van het personeel horen in zaken die de 
governance van het museum betreffen. De onderzoeken naar 
governance en Wet normering topinkomens hebben een grote 
impact op de organisatie. De OR spreekt met de onderzoekers en 
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In 2018 zijn er enkele meldingen binnengekomen. Drie daarvan 
betroffen een specifieke medewerker. Naar aanleiding van deze 
meldingen is door het Stedelijk adequaat actie ondernomen. 
Ook is er aandacht voor het onderwerp pesten op de werkvloer. 
De vertrouwenspersonen hebben de directie aanbevolen om 
organisatie-breed meer aandacht te besteden aan de manage-
mentcapaciteiten van medewerkers die doorgroeien naar een 
leidinggevende rol. De directie heeft dit opgepakt en zal in 2019 
hieraan een vervolg geven.

“Iedereen deelt zijn 
expertise”

Cristina Bută, conservator-in-opleiding

“Ik ben nu iets meer dan een jaar in 
het Stedelijk voor een uitgebreide 
praktijkperiode in het kader van mijn 
Master Curating Art & Cultures, aan de 
UvA/VU. Tijdens mijn studie had ik al 
zelf kleine tentoonstellingen gemaakt 
– dat is immers een belangrijk middel 
waarmee een curator/conservator zijn 
kennis en creativiteit naar buiten kan 
brengen. Als conservator-in-opleiding in 
het Stedelijk heb ik ontzettend veel meer 
geleerd over alle praktische facetten van 
het maken van een grote tentoonstelling. 
Twee van de projecten waaraan ik heb 

gewerkt zijn de solotentoonstellingen 
Maria Lassnig – Ways of Being, waarbij 
ik ook aan de publicatie heb gewerkt, 
en Walid Raad. Let’s Be Honest, The 
Weather Helped. Het Stedelijk is een 
groot instituut waarin elke afdeling zijn 
eigen expertise heeft. Deze kennis heeft 
iedereen genereus met mij gedeeld. 
Ik heb geleerd hoe je met elkaar een 
geheel creëert – daarvoor ben ik ontzet-
tend dankbaar. Ik kijk er nu heel erg naar 
uit om in de praktijk aan de slag te gaan 
en de tentoonstellingsideeën waarover 
ik droom, te realiseren!”
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Blikopeners

109
vrouwen 81

mannen

150
Blikopeners

totaal 
 (huidige plus  

alumni)

62
stagiairs45

vrijwilligers
(21–70 jaar)

162,94
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Facts & figures

190
vaste 

medewerkers
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Betül Ellialtioglu, geboren en getogen 
in Istanboel, voelt zich in Amsterdam 
en in het Stedelijk helemaal thuis. 
Door rondleidingen te geven in haar 
moedertaal, wil zij het museum 
toegankelijker maken voor Turkse 
Nederlanders en toeristen.

“Ik werd als toerist verliefd op 
Amsterdam. Na Istanboel was dit 
de eerste stad waarvan ik dacht: 
‘Hier zou ik kunnen wonen’. In 2012 
waagde ik de stap en verhuisde ik 
van Turkije naar Nederland. Ik moest 
mijn leven opnieuw opbouwen: ik 
ben architect maar werkte ook als 
fotograaf en ontwerper, maakte 
nieuwe vrienden en werd deel van 
de Amsterdam community. Het is als 
nieuwkomer niet vanzelfsprekend 
om het werk waarvoor je opgeleid 
bent te blijven doen. Dat weet ik uit 
eigen ervaring en tijdens mijn vrijwil-
ligerswerk zie ik dat nieuwkomers uit 
Syrië ook hiermee te maken krijgen. 
Ik probeer ze te helpen omgaan 
met hun nieuwe leven – ik weet hoe 
het voelt om helemaal opnieuw te 
moeten beginnen.

Door dat werk werd ik door Makers 
Unite uitgenodigd om deel te nemen 
aan Geef ons het museum, een 
project waarbij 17 kunstenaars – allen 
nieuwkomers – een maandlang 
gingen werken in het Stedelijk, sa-
men met schrijver Arnon Grunberg. 
In de ochtend liepen we met de 
organisatie van het Stedelijk mee en 

in de middag was het museum ons 
atelier. Ik vond de kennismaking met 
de organisatie geweldig en voelde 
me echt thuis. ‘Hier wil ik bij horen’, 
dacht ik. 

Gelukkig kreeg ik ook die kans. 
Makers Unite schreef een open call 
uit voor gidsen om in het Arabisch of 
Turks rondleidingen in het Stedelijk 
te geven. Ik meldde me aan en werd 
geselecteerd. Nu loop ik mee met er-
varen gidsen om te leren en inspiratie 
op te doen. Als gids vertel je in het 
Stedelijk namelijk geen standaard-
verhaal maar ga je de dialoog aan 
en daag je bezoekers uit om na te 
denken over wat ze zien.

Ik hoop zo het Stedelijk toegankelij-
ker te maken voor Turkssprekende 
mensen die hier wonen maar voor 
wie museumbezoek niet vanzelf-
sprekend is. Een rondleiding in hun 
eigen taal kan de drempel verlagen 
en hen welkom laten voelen. Het 
Stedelijk is ook van hen; ik wil dat 
ze dat ervaren. Kennismaken met 
kunst is immers een verrijking van je 
leven. En meer diversiteit houdt het 
Stedelijk in beweging.”  

“Iedereen moet zich thuis voelen in het Stedelijk”
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HOOFDSTUK 10:
Financiën

€ 2.754.037
totaal inkomsten  

Development 2018

Fondsen

30%

12%

10%

48%

Sponsoren

Stedelijk 
Museum Fonds

Memberships

€ 30.372.694
baten

€ 30.363.861
lasten
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Het Stedelijk Museum Amsterdam voorziet voor 
38 procent in zijn eigen inkomsten uit kaartverkoop, 
bijdragen van fondsen, sponsoren en particulie-
ren. Daarnaast ontvangt het museum in het kader 
van het Kunstenplan 2017-2020 subsidie van de 
gemeente, die eigenaar is van collectie en gebouw. 
In dit hoofdstuk worden de inkomsten en uitgaven 
verantwoord en toegelicht.
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de staat van het gebouw plaatsgevonden door een extern 
gespeciali seerd bureau. Naar de door de gemeente Amsterdam 
gehanteerde normen is het onderhoudsniveau van het gebouw 
goed. 

Verleend exclusief 
nominale bijstelling

Verleend inclusief  
nominale bijstelling

EXPLOITATIE-
SUBSIDIE

€ 12.003.530 € 12.175.791

HUURSUBSIDIE € 6.270.690 € 6.377.290

GEMEENTELIJKE 
AANKOPEN

€ 193.842 € 196.558

TOTAAL € 18.468.062 € 18.749.639

VERMOGENSPOSITIE

Het eigen vermogen van het Stedelijk Museum bestaat uit een 
continuïteitsreserve, bestemmingsreserve en bestemmings-
fondsen. De continuïteitsreserve heeft een bufferfunctie en kan 
worden aangesproken als het Stedelijk Museum geconfronteerd 
wordt met calamiteiten en de financiële consequenties daarvan. 
De omvang van de continuïteitsreserve dient de continuïteit van 
de bedrijfsvoering van het Stedelijk Museum te waarborgen. Het 
exploitatieresultaat over 2018 bedraagt € 4.011 (negatief). Over 
2017 bedroeg het exploitatieresultaat € 91.832. Dit resultaat was 
echter inclusief een ontvangen nalatenschap van € 1 miljoen.
Als minimale gewenste omvang van het eigen vermogen is in 
het verleden een streefwaarde van 50 procent van de lonen en 
salarissen (exclusief sociale lasten) geformuleerd. Het huidige 
percentage van het eigen vermogen betreft 50 procent van deze 
personele lasten (2017: 49 procent). Rekening houdend met de 
begroting 2019 – waarvan het resultaat € 630.665 negatief is 

TOEGEPASTE REGELGEVING BIJ DE JAARREKENING 

De jaarrekening voor het boekjaar dat is geëindigd op 
31 december 2018 is opgenomen op de pagina’s 101-136 van 
dit verslag. Deze jaarrekening bestaat uit de balans, staat van 
baten en lasten over 2018 en het kasstroomoverzicht 2018. 
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met Richtlijn 
Jaarverslaggeving 640 Organisaties zonder winststreven, die 
uitgegeven is door de Raad voor de Jaarverslaggeving. In het 
kader van het Kunstenplan 2017–2020 is subsidie verleend door 
middel van een beschikking van het college van burgemeester 
en wethouders en de hierin opgenomen prestatieafspraken, 
met inachtneming van het activiteitenplan, ondernemings-
plan 2017–2020 en de meerjarenbegroting 2017–2020. Op de 
subsidie beschikking (kenmerk SBA-007058) is de volgende 
regel geving van toepassing: 
–  Verordening Amsterdamse culturele infrastructuur  

Hoofdlijnen en Kunstenplan 
– Algemene Subsidieverordening Amsterdam 2013 
– Algemene Wet Bestuursrecht. 

KUNSTENPLAN 2017 – 2020 

In het kader van het Kunstenplan 2017– 2020 is in december 
2017 door de gemeente de subsidie toegekend voor 2018. Het 
museum ontvangt een jaarlijkse Kunstenplansubsidie van 
€ 18.658.993, waarvan € 6.377.290 wordt verrekend met de huur. 
Dit bedrag is inclusief een nominale bijstelling van 1,4 procent. 
Van de exploitatiesubsidie is € 1.489.762 per jaar bestemd 
voor de naleving van het meer jaren onderhoudsplan (MOP). 
Besteding betreft voornamelijk onderhoud aan installaties en 
bouwkundige zaken, en het vormen van een voorziening voor 
vervangingsinvesteringen. In 2017 heeft een inspectie naar 
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TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 

Over 2019 is een tekort van € 630.665 begroot. Het museum 
ziet 2019 als een overgangsjaar om de exploitatie voor de jaren 
na 2019 weer in balans te brengen. Binnen het Kunstenplan 
2017–2020 is in totaal vanaf de heropening in 2012 rekening 
gehouden met 2,4 miljoen bezoekers (gemiddeld 600.000 
bezoekers per jaar). In 2018 bezochten 703.454 bezoekers het 
museum. Sinds de heropening in 2012 zijn dat er in totaal bijna 
4,6 miljoen. 
De ambities van het Stedelijk Museum op het gebied van ten-
toonstellingen, onderzoek en educatie zullen mede bekostigd 
moeten worden uit de eigen inkomsten. Het museum com-
mitteert zich aan een eigen begrote inkomstennorm van 34 
procent. In 2018 bedraagt deze 38 procent (2017: 45 procent). 
De daling wordt veroorzaakt door de afname van de sponsoring 
en bijdragen van donateurs en fondsen. Het subsidiebedrag 
ten behoeve van de exploitatie bedraagt over 2018 € 12.175.791. 
Hiervan is € 1.489.762 (12 procent) bestemd voor het naleven 
van het meer jaren onderhoudsplan (MOP). Ter verbetering van 
het gebouw, het noodzakelijke onderhoud en de verlaging van 
de daaraan gerelateerde onderhoudskosten is de MOP in begin 
2018 geactualiseerd. 

De gerealiseerde totale lasten in 2018 zijn nagenoeg gelijk aan de 
begroting. 

RISICO-MATRIX

Het Stedelijk Museum werkt met een risico-matrix waarin de 
belangrijkste potentiële risico’s van de organisatie zijn benoemd. 
Naast de kans op en de mogelijke impact van de betreffende risi-
co’s wordt aangegeven welke beheersmaatregelen zijn genomen 

begroot – is de verwachting dat de omvang van het eigen vermo-
gen in 2019 zal afnemen. Door middel van goed financieel beheer 
blijft het streven om op termijn het eigen vermogen weer op 50 
procent van de lonen en salarissen te brengen. 
Bij het beschouwen van de financiële positie van een instelling 
als het Stedelijk Museum zijn de liquiditeits- en solvabiliteits-
ratio’s belangrijke graadmeters. Het Stedelijk Museum beschikt 
over een voldoende liquiditeitspositie; rekening houdend met de 
saldi aan liquide middelen, uitstaande vorderingen en uitstaande 
kortlopende schulden bedraagt de liquiditeitspositie ultimo 2018 
€ 6,5 miljoen (ultimo 2017 bedroeg deze € 6,4 miljoen). 
Op basis van de verhouding tussen het eigen vermogen 
(exclusief voorzieningen en langlopende leningen) en het totale 
vermogen bedraagt de solvabiliteitsratio ultimo 2018 31 procent; 
ultimo 2017 bedroeg deze 27 procent. De ratio is verbeterd in 
2018. Het vermogen is gelijk gebleven, maar het balanstotaal is 
met ongeveer € 2 miljoen afgenomen. 

FINANCIERINGSBEHOEFTE 

Het Stedelijk Museum is voor de financiering van de activiteiten 
aangewezen op subsidies, publieksinkomsten en sponsor-
bijdragen, er wordt geen beroep gedaan op de kapitaalmarkt. 
Voor de korte termijn is het niveau van de liquide middelen toe-
reikend. In 2018 is het niveau van de inkomsten, als gevolg van 
afnemende sponsoropbrengsten, gedaald. In 2019 en volgende 
jaren zal gezocht worden naar het in balans brengen van in-
komsten en uitgaven. 
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fondsen omdat deze bijdragen aan een evenwichtige financiering 
van het museum. Zij worden regelmatig geïnformeerd over de 
bestuurlijke ontwikkelingen binnen het museum. 
In 2018 wordt de ‘werkwijze tentoonstellingen’ binnen de organi-
satie geïntroduceerd. Dit maakt het mogelijk om bij de realisatie 
van de tentoonstellingen volgens een standaard-werkwijze en 
projectbesturing te werken. Ook wordt een verbeterprogram-
ma gestart voor verdere professionalisering van de bedrijfs-
voering. Zo worden verbeteringen doorgevoerd op het gebied 
van de financiële functie, de administratieve organisatie en de 
interne beheersing processen. Ook is er een inkoopcoördinator 
benoemd. 
Binnen het museum wordt gewerkt met een MOP. Daarin is op-
genomen welke investeringen worden gedaan in het kader van 
het onderhoud. Met de gemeente vindt periodiek overleg plaats 
over de status van het onderhoud. Ook wordt de staat van het 
gebouw geregeld gecontroleerd. 
Onder de overige risico’s vallen bijvoorbeeld het risico op schade 
aan gebouw en de collectie. Het Stedelijk voldoet aan de gang-
bare eisen voor de museale sector en is adequaat verzekerd. 
In het museum wordt iedere twee jaar een periodieke veilig-
heidsscan gedaan door een externe onafhankelijke expert (zie 
risico-analyse). In het kader van incidenten en calamiteiten is een 
calamiteitenteam ingesteld en zijn procedures opgesteld. 
Voor wet- en regelgeving op het gebied van Arbo, inhuur van 
mede werkers en aanbesteding zijn interne processen ingericht. 
Er is doorlopend aandacht voor de implementatie van de 
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG); mede-
werkers volgen workshops om het bewustzijn over privacy te 
vergroten en kennis te nemen van de AVG.

om te voorkomen dat de risico’s zich voordoen, dan wel welke 
maatregelen genomen kunnen worden om de gevolgen van een 
eventuele schade te beperken en te beheersen in het geval de 
risico’s zich daadwerkelijk voordoen.
De risicomatrix wordt periodiek besproken in het management-
team en geëvalueerd door het bestuur en de raad van toezicht. 
De belangrijkste risico’s hebben te maken met financiering, 
politiek en de reputatie van het museum. 

RISICO-ANALYSE

Op tweejaarlijkse basis wordt er door Aon een risico-analyse 
uitgevoerd. Onderdeel van de risico-analyse is een workshop met 
een brede vertegenwoordiging van de verschillende disciplines 
van het museum en een self-assessment (zelfevaluatie). 
Daarnaast zijn fysieke controles gedaan van het gebouw en de 
beveiligingsinstallaties en zijn procedures en documenten beoor-
deeld. Het assessment bestrijkt ook de domeinen management & 
organisatie en art handling. De uitkomst van het risico assess-
ment door Aon laat zien dat het museum met een score van 
84 procent in ruime mate voldoet aan de externe internationale 
benchmark en daarmee in de range van ‘excellent’ zit. 
De risico’s op het gebied van financiering liggen op het terrein 
van de afname van de bezoekersaantallen, de terughoudendheid 
bij sponsoren, donateurs en fondsen, en een grote afhankelijk-
heid van commerciële activiteiten. Met een aantrekkelijke pro-
grammering, slimme marketing- en communicatiecampagnes, 
het stimuleren van herhaalbezoek en beleid dat is gericht op een 
meer diverse groep bezoekers – zowel qua nationaliteit, leeftijds-
opbouw als sociale achtergrond – werkt het museum in 2018 aan 
het op peil houden van het bezoekersaantal. Wekelijks wordt dat 
aantal gemonitord. Daarnaast besteedt het museum in 2018 extra 
aandacht aan bestaande en potentiële sponsoren, donateurs en 
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aanleiding van de ontwikkelingen in het najaar 2017 een advies: 
Het museum als dynamisch geheugen. 
Het museum onderhoudt intensieve contacten met de gemeente, 
zowel op ambtelijk als op politiek niveau. De leden van de 
raadscommissie Kunst, Diversiteit en Democratisering brengen 
in december een werkbezoek aan het museum, waarbij zij onder 
andere geïnformeerd worden over de organisatie, de collectie, de 
programmering en de activiteiten op het gebied van educatie en 
toegankelijkheid en inclusie. Het werkbezoek krijgt in 2019 een 
vervolg met een bezoek aan het depot. 
Het museum neemt deel aan de door de Gemeente 
georganiseerde conferentie Goed Werkgeverschap en 
Opdrachtgeverschap in de cultuursector en de werkbijeenkomst 
in het kader van het Regioprofiel Metropoolregio Amsterdam.
Er zijn periodiek monitoringsgesprekken waarin op ambtelijk 
niveau over beleidsmatige ontwikkelingen gesproken wordt en 
de gemeente geïnformeerd wordt over de gang van zaken binnen 
het museum. Daarnaast overleggen de wethouder en de directie 
van het museum geregeld. Ook is er overleg tussen de voorzitter 
en leden van de raad van toezicht en de wethouder.

VERWACHTING VOOR 2019

De baten bestaan uit drie componenten: de subsidie, de 
publieks  inkomsten en de bijdragen van sponsoring, fondsen-
werving en particuliere begunstigers. De subsidie-inkomsten die 
het museum van de gemeente Amsterdam ontvangt, zijn toege-
zegd voor de periode van het Kunstenplan 2017 – 2020.  
De publieksinkomsten zijn behoudend begroot. Er is uitgegaan 
van 650.000 bezoekers per jaar, voor 2018 zijn dit er 703.455 
geweest en in 2017 zijn er 691.851 bezoekers geweest. 
De baten die gerealiseerd worden door de activiteiten van de 
afdeling Development zijn onzekerder. Deze inkomsten zijn 

REPUTATIE 

De reputatie van het Stedelijk kan op verschillende manieren 
worden beïnvloed: niet alleen door activiteiten van het museum, 
maar ook door gedragingen van medewerkers, directie of leden 
van de raad van toezicht. In 2018 is er veel aandacht van de 
media en het publiek voor de bestuurlijke ontwikkelingen bij het 
Stedelijk, de externe onderzoeken naar governance en naleving 
van de Wet normering topinkomens en de positie van de oud- 
artistiek directeur. Het museum kiest ervoor hierover op trans-
parante wijze te communiceren en de procesinformatie te delen. 
Er is een werkgroep Public Affairs en PR die de ontwikkeling van 
de reputatie van het museum volgt, zich buigt zich over mogelijke 
gevoeligheden bij stakeholders en de directie adviseert hoe 
hierop te anticiperen. 
In verplichte workshops is gewerkt aan de kennis en de bewust-
wording van de directie, het management en de medewerkers 
op het gebied van de ethische code van de International Council 
of Museums (ICOM), de Governance Code Cultuur en de Code 
Cultuur Sponsoring. Ook is een procedure ingevoerd waarbij 
een medewerker of een afdeling ethische dilemma’s of concrete 
situaties kunnen laten toetsen. Indien nodig wordt een toetsings-
commissie bijeengeroepen die de directie kan adviseren in 
voorkomende kwesties. 
 

POLITIEK 

Het museum is voor een belangrijk deel afhankelijk van de sub-
sidie van de gemeente Amsterdam; daarnaast zijn de collectie 
en het gebouw eigendom van de gemeente. Wijziging van de 
politieke verhoudingen in het gemeentebestuur of beleidsmatige 
keuzes door het kabinet in Den Haag kunnen beide impact heb-
ben op het museum. De Amsterdamse Kunstraad publiceert naar 
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BEGROTING 2019

BATEN

Directe opbrengsten € 8.631.455

Indirecte opbrengsten € 687.300

Totaal opbrengsten € 9.318.755

Subsidie gemeente Amsterdam € 19.091.830

Bijdragen uit private middelen € 1.848.840

Totaal Subsidies/Bijdragen € 20.940.670

TOTAAL BATEN € 30.259.425

LASTEN

Salarislasten € 12.921.300

Huisvestingslasten € 10.083.990

Overige lasten € 7.884.800

TOTAAL LASTEN € 30.890.090

SALDO UIT GEWONE 
BEDRIJFSVOERING

- € 630.665

Saldo rentebaten/-lasten

Saldo bijzondere baten/lasten

EXPLOITATIERESULTAAT - € 630.665

afhankelijk van de bereidheid van sponsoren, donateurs en 
fondsen. Na de gebeurtenissen in de afgelopen twee jaar, is een 
deel van de relaties van het museum terughoudender geworden. 
Door extra inspanningen gericht op relatiemanagement en 
transparante communicatie over de ambities en ontwikkelingen 
van het museum, verwacht het museum in de komende jaren de 
inkomsten op peil te brengen en te houden.
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TOELICHTING OP DE BEGROTING 2019

De lastenkant van de begroting is samengesteld uit de reguliere 
en structurele kostenposten en gebaseerd op ervaringscijfers en 
het jaarplan 2019.
Door de gebeurtenissen van de afgelopen twee jaar, zijn sponso-
ren, donateurs en fondsen terughoudender geworden. Dit heeft 
zijn weerslag bij de inkomsten van het museum voor 2019; deze 
zijn dan ook behoudend begroot. Het museum slaagt er in een 
gevarieerd tentoonstellingsprogramma van 2019 te presenteren, 
met veel nieuw talent, kunstenaars die opnieuw voor het voetlicht 
komen en aandacht voor vrouwelijke kunstenaars.
In 2019 zal er hard gewerkt worden om de financiën van het 
museum weer op orde te krijgen, door de kosten te verlagen en 
de inkomsten te verhogen en te komen tot een betere verhouding 
tussen de beheer- en activiteitenkosten van de organisatie.

STEDELIJK MUSEUM FONDS

Het Stedelijk Museum heeft een onafhankelijk steunfonds, het 
Stedelijk Museum Fonds, dat bestaat uit particulieren die het 
museum substantieel en voor de lange termijn willen onder-
steunen. Het doel van het fonds is het mogelijk maken van 
aan kopen, restauratie, onderzoek, educatieve projecten en 
tentoonstellingen.



STEDELIJK MUSEUM

JAAR-
REKENING

2018

AMSTERDAM
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JAARREKENING 2018
BALANS PER 31 DECEMBER

ACTIVA Ref. 31 december 2018 31 december 2017

€ € € €
Materiële vaste activa 1. 1.157.430 1.213.802

Vlottende activa 2.

Voorraden 2.1 71.179 85.748

Vorderingen 2.2

Onderhanden Projecten 155.823 324.765

Nog te ontvangen bijdragen 271.319 1.933.076

Debiteuren 1.334.139 1.034.117

Opbrengsten entree 21.122 720.412

Vooruitbetaalde bedragen 46.437 60.811

Belastingen 764.535 1.058.937

Overige vorderingen 447.553 460.895

3.040.928 5.593.013

Liquide middelen 3. 8.249.647 7.500.653

Totale Activa 12.519.184 14.393.216

PASSIVA Ref. 31 december 2018 31 december 2017

€ € € €
Eigen vermogen 4.

Continuïteitsreserve 4.1 2.227.728 2.159.297

Bestemmingsreserves 4.2 1.000.000 1.000.000

Bestemmingsfondsen 4.3 626.634 699.076

3.854.362 3.858.373

Voorzieningen 5.

Personeel 5.1 485.669 601.186

Groot onderhoud 5.2 3.078.239 2.718.642

3.563.908 3.319.828

Langlopende schulden 6. 279.109 501.788

Kortlopende schulden 7.

Crediteuren 1.992.938 2.836.246

Reservering vakantiedagen en overuren 355.753 366.730

Vooruitontvangen bijdragen 157.005 250.889

Belastingen en sociale premies 407.916 473.401

Overige schulden 1.908.193 2.785.961

4.821.805 6.713.227

Totale Passiva 12.519.184 14.393.216
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BATEN
Realisatie 

2018
Begroting 

2018
Realisatie 

2017

Ref. € € € 

Directe opbrengsten 8.

Publieksinkomsten 8.1 7.183.351 7.010.500 7.542.182

Sponsorinkomsten 8.2 836.336 1.031.000 1.525.595

Overige Inkomsten 8.3 866.437 988.000 1.182.527

Indirecte opbrengsten 9. 646.595 254.600 587.542

Totaal Opbrengsten 9.532.719 9.284.100 10.837.846

Subsidie gemeente Amsterdam 10. 18.749.639 18.726.680 18.520.654

Overige subsidie uit publieke middelen 11.

Structueel 0 0 200.000

Incidenteel 240.631 200.000 270.688

Bijdragen uit private middelen 12. 1.849.705 2.049.340 4.467.888

Totaal Subsidies/Bijdragen 20.839.975 20.976.020 23.459.230

TOTAAL BATEN 30.372.694 30.260.120 34.297.076

LASTEN

Salarislasten 13. 12.598.237 12.338.700 11.869.425

Huisvestingslasten 14. 9.705.564 10.067.730 9.691.695

Aankopen 15. 230.877 400.000 585.961

Afschrijvingen 16. 160.657 175.600 76.735

Overige lasten 17. 7.668.526 7.298.090 11.978.249

TOTAAL LASTEN 30.363.861 30.280.120 34.202.065

SALDO UIT GEWONE BEDRIJFSVOERING 8.833 -20.000 95.011

Saldo rentebaten/-lasten -12.844 20.000 -3.179

Saldo bijzondere baten/lasten 0 0 0

EXPLOITATIERESULTAAT -4.011 0 91.832

Resultaatverdeling

Mut. Continuïteitsreserve 68.431 -419.020

Mut. Bestemmingsres. Collectie inrichting -1.000.000

Mut. Bestemmingsres. Aankopen 0

Mut. Bestemmingsres. Tentoonstellingen 811.776

Mut. Algemene reserve 0

Mut. Bestemmingsfonds Collectie Restauratie -50.000 100.000

Mut. Bestemmingsfonds Herinrichting -89.000 372.712

Mut. Bestemmingsfonds Gemeentelijke Kunstaankopen 66.558 226.364

-4.011 0 91.832

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2018
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2018 2017

€ €

Exploitatieresultaat 8.833 95.011

Aanpassingen voor:

- Afschrijvingen materiële vaste activa 253.693 76.735

- Mutaties voorziening groot onderhoud 359.597 508.308

- Mutaties voorziening personeel -115.517 -530.840

Veranderingen in werkkapitaal

- Mutatie vlottende activa 2.566.654 -1.288.546

- Mutatie kortlopende schulden -1.891.422 1.065.721

- Mutatie langlopende schulden -222.679 -500.000

Totaal kasstroom uit bedrijfsoperaties 959.159 -573.611

- Mutatie financiële baten -12.844 -3.179

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten 946.315 -576.790

Investeringen materiële vaste activa -197.321 -1.019.275

Ontvangen investeringsbijdragen 0 627.288

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten -197.321 -391.987

Totale kasstroom 748.994 -968.777

Mutatie liquide middelen 748.994 -968.777

Saldo liquide middelen per 1 januari 7.500.653 8.469.430

Saldo liquide middelen per 31 december 8.249.647 7.500.653
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ALGEMENE TOELICHTING 

Activiteiten
Stichting Stedelijk Museum Amsterdam heeft ten doel het registreren, bewaren, 
conserveren, verrijken, documenteren, publiceren, onderzoeken, presenteren 
en vervreemden van museumcollecties die onder de naam of met de bestem-
ming “Stichting Stedelijk Museum Amsterdam” in eigendom toebehoren aan de 
gemeente Amsterdam en van kunstwerken die in eigendom toebehoren (of in de 
toekomst zullen toebehoren) aan de Stichting of die anderszins ter beschikking 
zullen worden gesteld aan de Stichting.

Inleiding
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met Richtlijn 640 Organisaties 
zonder winststreven, die uitgegeven is door de Raad voor de Jaarverslaggeving.

In het kader van het Kunstenplan 2017-2020 is subsidie verleend gebaseerd op 
de verlening beschikking van het college van Burgemeester en wethouders en 
de hierin opgenomen prestatieafspraken, met inachtneming van het activiteiten-
plan, ondernemingsplan 2017-2020 en de meerjarenbegroting 2017-2020. Op 
de subsidiebeschikking (kenmerk SBA-007058) is de volgende regelgeving van 
toepassing:  
– Verordening Amsterdamse culturele infrastructuur, Hoofdlijnen en Kunstenplan; 
– Algemene Subsidieverordening Amsterdam 2013; 
– Algemene Wet Bestuursrecht. 

Vergelijking met voorgaand jaar.
De vergelijkende cijfers zijn niet gewijzigd en er hebben geen wijzigingen plaats-
gevonden in de grondslagen.
Er heeft een herclassificatie plaatsgevonden, waarbij de reservering voor vakantie-
dagen en overuren van voorzieningen naar de kortlopende schulden is overgebracht.

Verbonden partijen
Als verbonden partij worden aangemerkt: alle rechtspersonen waarover over-
heersende zeggenschap, gezamenlijke zeggenschap of invloed van betekenis 
kan worden uitgeoefend. Ook rechtspersonen die overwegende zeggenschap 
kunnen uitoefenen worden aangemerkt als verbonden partij. Ook de statutaire 
directie leden, andere sleutelfunctionarissen in het management van de stichting 
en nauwe verwanten zijn verbonden partijen. 

Transacties van betekenis met verbonden partijen worden toegelicht voor zover 
deze niet onder normale marktvoorwaarden zijn aangegaan. Hiervan wordt toe-
gelicht: de aard en de omvang van de transactie en andere informatie die nodig is 
voor het verschaffen van het inzicht. 

Stichting Stedelijk Museum Amsterdam is verbonden met Stichting Stedelijk 
Museum Fonds. 

TOELICHTING OP DE JAARREKENING
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Schattingen
Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarreke-
ning vormt de directie zich verschillende oordelen en schattingen die essentieel 
kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het 
geven van het in artikel 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard 
van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen 
opgenomen bij de toelichting op de desbetreffende jaarrekeningpost.
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Algemeen
Activa en verplichtingen worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrij-
gings- of vervaardigingsprijs of de actuele waarde. Indien geen specifieke waar-
deringsgrondslag is vermeld, vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs. In 
de balans en de staat van baten en lasten zijn referenties opgenomen. Met deze 
referenties wordt verwezen naar de toelichting. 

Vergelijking met voorgaand jaar
De vergelijkende cijfers zijn niet gewijzigd en er hebben geen wijzigingen plaats-
gevonden in de grondslagen.
Er heeft een herclassificatie plaatsgevonden, waarbij de reservering voor 
vakantiedagen en overuren van voorzieningen naar de kortlopende schulden is 
overgebracht.
 
Vreemde valuta
De jaarrekening is opgesteld in euro’s; dit is zowel de functionele als de 
presentatie valuta van de Stichting Stedelijk Museum Amsterdam.  
Transacties in vreemde valuta gedurende de verslagperiode zijn in de jaar-
rekening verwerkt tegen de koers op transactiedatum.
 
Materiële vaste activa
De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs inclusief direct 
toewijsbare kosten, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen. De afschrijvin-
gen zijn gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden bere-
kend op basis van een vast percentage van de verkrijgingsprijs. 

Gebouwinrichting wordt gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs plus bijkomende 
kosten of vervaardigingsprijs onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende 
de verwachte toekomstige gebruiksduur. Op terreinen wordt niet afgeschreven. 
Er wordt rekening gehouden met de bijzondere waardeverminderingen die op 
balansdatum worden verwacht. Voor de vaststelling of voor een materieel vast 
actief sprake is van een bijzondere waardevermindering wordt verwezen naar 
betreffende paragraaf.

Overige vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigings-
prijs inclusief direct toerekenbare kosten, onder aftrek van lineaire afschrij-
vingen gedurende de verwachte toekomstige gebruiksduur en bijzondere 
waardeverminderingen.

De stichting beoordeelt op iedere balansdatum of er aanwijzingen zijn dat 
een vast actief aan een bijzondere waardevermindering onderhevig kan zijn. 
Indien dergelijke indicaties aanwezig zijn, wordt de realiseerbare waarde van 
het actief vastgesteld. Van een bijzondere waardevermindering is sprake als de 
boekwaarde van een actief hoger is dan de realiseerbare waarde; de realiseer-
bare waarde is de hoogste van de opbrengstwaarde en de bedrijfswaarde. Een 
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bijzonder-waardeverminderingsverlies wordt direct als last verwerkt in de Staat 
van Baten en Lasten onder gelijktijdige verlaging van de boekwaarde van het 
betreffende actief. 

Voor de toekomstige kosten van groot onderhoud aan de bedrijfsgebouwen is een 
voorziening voor groot onderhoud gevormd. 

Activa verkregen uit sponsoring worden op de balans geactiveerd. De daarvoor 
verkregen sponsoring wordt als subpost ‘sponsoring’ onder de ‘langlopende 
schulden’ verwerkt.

Voorraden
De voorraden worden gewaardeerd op verkrijgingsprijzen onder toepassing van de 
FIFO-methode (first in, first out) of lagere opbrengstwaarde, eventueel verminderd 
met een voorziening voor incourantheid. De opbrengstwaarde is de geschatte ver-
koopprijs onder aftrek van direct toerekenbare verkoopkosten. Bij de bepaling van de 
opbrengstwaarde wordt rekening gehouden met de incourantheid van de voorraden.

Onderhanden Projecten
Sinds 2016 worden de kosten van tentoonstellingen die gestart zijn in het verslag-
jaar en eindigt in het jaar volgend op het verslagjaar naar tijdsgelang toegerekend 
aan de betreffende verslagjaren. Dit heeft betrekking op zowel van de met deze ten-
toonstelling verbonden (begrote) kosten als de op deze tentoonstelling betrekking 
hebbende opbrengsten (met name sponsoropbrengsten of bijdragen van fondsen). 
De marketingkosten worden genomen in het jaar waarop het betrekking heeft.

Vorderingen
Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde 
van de tegenprestatie. Handelsvorderingen worden na eerste verwerking gewaar-
deerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Voorzieningen wegens oninbaarheid 
worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering.

Liquide middelen
Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en direct opeisbare deposito’s 
met een looptijd korter dan twaalf maanden. Liquide middelen worden gewaar-
deerd tegen de nominale waarde. 

Eigen Vermogen

Algemeen
Het eigen vermogen van de stichting wordt ingedeeld in reserves en fondsen.

Bestemmingsereserve
Het bestuur van Stichting Stedelijk Museum Amsterdam heeft een deel van de 
reserves afgezonderd voor een speciaal doel.
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Bestemmingsfondsen 
Bestemmingsfondsen zijn een afgezonderd deel van het eigen vermogen waar-
aan derden een beperkte bestedingsmogelijkheid hebben gegeven. Het bedrag 
en de doelstelling van de reserves wordt in de toelichting op de balans vermeld. 

Voorzieningen
 
Algemeen

Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplich-
tingen die op de balansdatum bestaan, waarbij het waarschijnlijk is dat een 
uitstroom van middelen noodzakelijk is en waarvan de omvang op betrouwbare 
wijze is te schatten.

De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste schatting van de bedra-
gen die noodzakelijk zijn om de verplichtingen per balansdatum af te wikkelen. 
De overige voorzieningen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde van de 
uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de verplichtingen af te wikke-
len, tenzij anders vermeld.

Wanneer de verwachting is dat een derde de verplichtingen vergoedt, en wanneer 
het waarschijnlijk is dat deze vergoeding zal worden ontvangen bij de afwikke-
ling van de verplichting, dan wordt deze vergoeding als een actief in de balans 
opgenomen.

Pensioenvoorziening
Op de Nederlandse pensioenregelingen zijn de bepalingen van de Nederlandse 
Pensioenwet van toepassing en worden op verplichte, contractuele of vrijwillige 
basis premies aan pensioenfondsen en verzekeringsmaatschappijen betaald 
door Stichting Stedelijk Museum Amsterdam. De premies worden verantwoord 
als personeelskosten zodra deze verschuldigd zijn. Vooruitbetaalde premies wor-
den opgenomen als overlopende activa indien dit tot een terugstorting leidt of tot 
een vermindering van toekomstige betalingen. Nog niet betaalde premies worden 
als verplichting op de balans opgenomen.

Stichting Stedelijk Museum Amsterdam heeft de pensioenregeling ondergebracht 
bij ABP. De pensioenregeling betreft een middelloonregeling. Stichting Stedelijk 
Museum Amsterdam heeft geen verplichting tot het verrichten van extra betalingen 
of herstelpremies als gevolg van een lage dekkingsgraad van het pensioenfonds. 

Voorziening personeel reorganisatie 
De voorziening, die is gevormd bij de verzelfstandiging van het Stedelijk Museum, 
dient voor toekomstige maximale BWW (Bovenwettelijke WW) uitkeringen van 
oud werknemers die de organisatie hebben verlaten na de reorganisatie van 2012. 
Deze wordt gewaardeerd tegen de nominale waarden van de uitgaven die naar 
verwachting noodzakelijk zijn om de verplichtingen af te wikkelen.
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Voorziening jubilea
De voorziening jubilea wordt opgenomen tegen de contante waarde van de 
verwachte uitkeringen gedurende het dienstverband. Bij de berekening van de 
voorziening wordt onder meer rekening gehouden met verwachte salarisstijgin-
gen en de blijfkans van de toekomstige jubilaris. 

Voorziening groot onderhoud
Voor uitgaven voor groot onderhoud van gebouwen wordt een voorziening ge-
vormd om deze lasten gelijkmatig te verdelen over een aantal boekjaren. De toe-
voegingen aan de voorziening worden bepaald op basis van het geschatte bedrag 
van het groot onderhoud op basis van het meer jaren onderhoudsplan (MOP). 

Langlopende schulden
Activa verkregen uit sponsoring worden op de balans geactiveerd. De daarvoor 
verkregen sponsoring wordt als subpost ‘sponsoring’ onder de ‘langlopende 
schulden’ verwerkt. 

Het kortlopende deel (< 1 jaar) van deze langlopende schulden wordt verantwoord 
onder de kortlopende schulden. 

Kortlopende schulden
Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële 
waarde en na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, 
zijnde het ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder 
aftrek van transactiekosten. Dit is meestal de nominale waarde.

Operationele leasing
Leasecontracten waarbij een groot deel van de voor- en nadelen verbonden 
aan de eigendom niet bij de stichting ligt, worden verantwoord als operationele 
leasing. Verplichtingen uit hoofde van operationele leasing worden, rekening 
houdend met ontvangen vergoedingen van de lessor, op lineaire basis verwerkt in 
de staat van baten en lasten over de looptijd van het contract.
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Algemeen
Het saldo van baten en lasten (resultaat) wordt bepaald als het verschil tussen 
het totaal der baten en het totaal der lasten. De baten worden verantwoord in het 
jaar waarin zij zijn gerealiseerd; lasten in het jaar waar ze betrekking op hebben. 
Indien het betrekking heeft op meerdere boekjaren, dan wordt het tijdsevenredig 
verwerkt. Baten die worden ontvangen in de vorm van zaken of diensten worden 
gewaardeerd tegen de reële waarde, voor zover deze bepaalbaar is. In dat geval 
worden zodanige baten in de staat van baten en lasten verantwoord. Baten waar-
voor een bijzondere bestemming is aangewezen, worden in de staat van baten 
en lasten verwerkt; indien deze baten in het verslagjaar niet volledig zijn besteed, 
worden de nog niet bestede gelden opgenomen in de desbetreffende bestem-
mingsreserve of-fonds. Een onttrekking aan bestemmingsreserve of –fonds wordt 
als besteding (last) verwerkt in de staat van baten en lasten.

Subsidies
Exploitatiesubsidies worden als baten verantwoord in de staat van baten en las-
ten in het jaar waarin de gesubsidieerde kosten zijn gemaakt of opbrengsten zijn 
gederfd, of wanneer een gesubsidieerd exploitatietekort zich heeft voorgedaan. 
De baten worden verantwoord als het waarschijnlijk is dat deze worden ontvan-
gen en Stichting Stedelijk Museum Amsterdam de condities voor ontvangst kan 
aantonen.

Sponsorbijdragen
Bijdragen van sponsoren worden verantwoord in het jaar waarop de bijdrage 
betrekking heeft. Indien het betrekking heeft op meerdere boekjaren, dan wordt 
het tijdsevenredig verwerkt. 

Publieksinkomsten
De entreeopbrengsten en inkomsten uit de verkoop van de Museumkaart worden 
verantwoord in het jaar waarin verkoop heeft plaatsgevonden.

Giften
Giften van een zaak in natura, die niet in een keer geschonken worden, worden 
gewaardeerd tegen de reële waarde in Nederland. Giften van een zaak in natura 
die in een keer geschonken worden, worden niet gewaardeerd op de balans. 
Giften bestaande uit diensten worden in het algemeen niet financieel verant-
woord, tenzij dit op geld waardeerbare diensten van bedrijven betreft.

De niet-financiële bijdrage die door vrijwilligers wordt geleverd, wordt niet in de 
staat van baten en lasten verantwoord.

Koersverschillen
Koersverschillen die optreden bij de afwikkeling van monetaire posten worden in 
de staat van baten en lasten verwerkt in de periode dat zij zich voordoen. 
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Lasten
De lasten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslag-
jaar waarop zij betrekking hebben. 

Tentoonstellingslasten en -baten
Tentoonstellingslasten worden evenredig verdeeld over de periode dat de 
tentoonstelling loopt. Eventueel gemaakte kosten voor tentoonstellingen in een 
toekomstig verslagjaar worden middels de post onderhanden projecten op de 
balans verantwoord tot het jaar van opening. 

Personeelsbeloningen
Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden ver-
werkt in de staat van baten en lasten voor zover ze verschuldigd zijn aan werknemers.

Pensioenen
Stichting Stedelijk Museum Amsterdam heeft alle pensioenregelingen verwerkt vol-
gens de “verplichtingenbenadering”. De over het verslagjaar verschuldigde premie 
wordt als last verantwoord. Mutaties in de pensioenvoorziening worden ook in de 
staat van baten en lasten verwerkt. Het bedrag dat als pensioenvoorziening is opge-
nomen, is de beste schatting van de nog niet afgefinancierde bedragen die noodza-
kelijk zijn om de desbetreffende verplichtingen per balansdatum af te wikkelen.

Kunstaankopen
De onderdelen van de subsidie en de overige bijdragen welke bestemd zijn voor 
kunstaankopen worden evenals de kunstaankopen zelf in de staat van baten en las-
ten verantwoord. De bedragen ten behoeve van kunstaankopen die ultimo boekjaar 
nog niet zijn besteed, worden toegevoegd aan de bestemmingsfonds kunstaanko-
pen. Hier worden in een later stadium kunstvoorwerpen van verworven. 

Afschrijvingen
Materiële vaste activa worden vanaf het moment van ingebruikneming afgeschre-
ven over de verwachte toekomstige gebruiksduur van het actief. 

Indien een schattingswijziging plaatsvindt van de toekomstige gebruiksduur, dan 
worden de toekomstige afschrijvingen aangepast.

Boekwinsten en -verliezen bij verkoop van materiële vaste activa zijn begrepen 
onder de afschrijvingen.

Rentebaten en lasten
Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend 
met de effectieve rentevoet van de betreffende activa en passiva. Bij de verwer-
king van de rentelasten wordt rekening gehouden met de verantwoorde transac-
tiekosten op de ontvangen leningen die als onderdeel van de berekening van de 
effectieve rente worden meegenomen.
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Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmid-
delen in het kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen. Kasstromen 
in vreemde valuta zijn omgerekend tegen een geschatte gemiddelde koers. 
Koersverschillen op geldmiddelen worden afzonderlijk in het kasstroomoverzicht 
getoond. Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest, ontvangen dividen-
den en winstbelastingen zijn opgenomen onder de kasstroom uit operationele 
activiteiten. 

Aflossingen op de langlopende lening zijn opgenomen onder de kasstroom uit 
financieringsactiviteiten. De verkrijgingsprijs van de verworven materiële vaste 
activa is opgenomen onder de kasstroom uit investeringsactiviteiten, voor zover 
betaling in geld heeft plaatsgevonden. 
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PER 31 DECEMBER 

ACTIVA

1. Materiële vaste activa 

Gebouw 
inrichting Inventaris

Inventaris 
kunstdepot

IT -  
apparatuur Totaal

€ € € € €

1 januari 2018

Aanschafwaarde 710.696 755.059 172.099 1.079.361 2.717.215

Cumulatieve afschrijvingen -65.219 -421.201 -150.889 -866.104 -1.503.413

Boekwaarde 645.477 333.858 21.210 213.257 1.213.802

Mutaties 2018

Investeringen 290.240 0 0 69.190 359.430

Desinvesteringen -162.109 0 0 -729.769 -891.878

Afschrijvingen desinvesteringen 0 0 0 729.769 729.769

Afschrijvingen -106.440 -72.425 -7.985 -66.843 -253.693

21.691 -72.425 -7.985 2.347 -56.372

31 december 2018

Aanschafwaarde 838.827 755.059 172.099 418.782 2.184.767

Cumulatieve afschrijvingen -171.659 -493.626 -158.874 -203.178 -1.027.337

Boekwaarde 667.168 261.433 13.225 215.604 1.157.430

Afschrijvingspercentages 20% 20% 20-25% 20-33%

De investering in 2018 bij gebouwinrichting betreft de investering voor het optima-
liseren van de klimaatinstallatie in het museum (€ 290.240). 

De desinvestering bij gebouwinrichting heeft betrekking op de finale afrekening 
op de bouwkundige aanpassingen bij de herinrichting van BASE.  
 
De investering van de IT-apparatuur betreft de aanschaf van de Cash360 ad 
€ 38.950, een volledig geautomatiseerd systeem dat contant geld beheert vanaf 
het verkooppunt tot de storting op de bankrekening. De investering ad € 30.240 
betreft het verbeteren van de indoordekking van het mobiele netwerk binnen het 
museum.

De desinvestering van IT-apparatuur betreft de boekhoudkundige verwerking van 
IT-apparatuur die niet meer in gebruik is. 
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2. Vlottende activa

2.1 Voorraden 

31 december 
2018

31 december 
2017

€ € 

Voorraden 71.179 85.748

71.179 85.748

De voorraden betreffen de Museumkaarten, die bestemd zijn voor verkoop aan de 
kassa. 

2.2 Vorderingen 

31 december 
2018

31 december 
2017

€ € 

Onderhanden Projecten 155.823 324.765

Nog te ontvangen bijdragen 271.319 1.933.076

Debiteuren 1.334.139 1.034.117

Opbrengsten entree 21.122 720.412

Vooruitbetaalde bedragen 46.437 60.811

Belastingen 764.535 1.058.937

Overige vorderingen 447.553 460.895

3.040.928 5.593.013

De onderhanden projecten heeft betrekking op vooruitbetaalde bestedingen voor 
tentoonstellingen en/of projecten die het komende jaar zullen plaatsvinden. 

De nog te ontvangen bijdragen betreft de bijdragen van fondsen voor activiteiten 
en/of projecten binnen het Stedelijk Museum die wel zijn toegezegd, maar nog 
niet uitbetaald. De post belastingen betreft een te vorderen bedrag van de belas-
tingdienst voor de omzetbelasting periode december 2018. 
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3. Liquide middelen 3. Liquide middelen 

31 december 
2018

31 december 
2017

€ € 

Kas 199.788 72.946

Rabobank rekening courant 2.862.464 1.226.360

Paypal account 86.371 100.689

3.148.623 1.399.995

Rabobank spaarrekening 5.101.024 6.100.658

8.249.647 7.500.653

De liquide middelen zijn per direct opeisbaar. 

PASSIVA

4. Eigen vermogen 4. Eigen vermogen 

Het eigen vermogeneigen vermogen van het Stedelijk Museum bestaat uit de 
Continuïteitsreserve, Bestemmingsreserves en Bestemmingsfondsen. 
Bestemmingsreserves zijn afgezonderd door het bestuur. Bestemmingsfondsen 
zijn afgezonderd voor specifieke doelstellingen; andere bestedingen daarvan 
behoeft toestemming van de gemeente Amsterdam of derden. 

Het verloop van het eigen vermogeneigen vermogen is als volgt: 

4.1 4.2 4.3

Continuïteits 
reserve

Bestemmings- 
reserves

Bestemmings- 
fondsen Totaal

Stand per 1 januari 2018 2.159.297 1.000.000 699.076 3.858.373

Mutatie bestemming saldo 2018 68.431 -72.442 -4.011

Stand per 31 december 2018 2.227.728 1.000.000 626.634 3.854.362

4.1 Continuïteitsreserves 
De continuïteitsreserve is gevormd op basis van een bestuurlijk besluit in 2014. 
Deze reserve is het gedeelte van het eigen vermogen waarover zonder belemme-
ring door wettelijke of statutaire bepalingen kan worden beschikt voor het doel 
waarvoor het Stedelijk Museum is opgericht. Deze reserve wordt aangehouden 
om de continuïteit van het museum op langere termijn te waarborgen. 
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4.2 Bestemmingsreserves
Het verloop van de bestemmingsreserve is als volgt: 

Tentoon-
stellingen

Stand per 1 januari 2018 1.000.000

Onttrekking bestemming saldo 2018 0

Stand per 31 december 2018 1.000.000

Op basis van een bestuurlijk besluit in 2014 zijn de Bestemmingsreserves ten 
behoeve van de Collectie Inrichting, Aankopen en Tentoonstellingen gevormd.  
De bestemmingsreserve Collectie Inrichting en Aankopen zijn in 2017 volledig 
benut.

De bestemmingsreserve Tentoonstellingen is gevormd ter dekking van toekom-
stige financiële risico’s rond grote tentoonstellingen. Eind december 2017 is een 
legaat van € 1 miljoen geschonken en aanvaard. Deze is toegevoegd aan de be-
stemmingsreserve en zal in de komende jaren besteed worden conform het doel 
hiervan. In 2018 is er geen onttrekking aan de reserve geweest. 

4.3 Bestemmingsfondsen 
Het verloop van de bestemmingsfondsen is als volgt: 

Collectie 
Restauratie Herinrichting

Gemeentelijke 
Kunst 
Aankopen Totaal

Stand per 1 januari 2018 100.000 372.712 226.364 699.076

Dotatie 2018 196.558 196.558

Onttrekking 2018 -50.000 -89.000 -130.000 -269.000

Stand per 31 december 2018 50.000 283.712 292.922 626.634

De bestemmingsfondsen Collectie Restauratie, Herinrichting en de Gemeentelijke 
Kunst Aankopen zijn middelen die reeds toegezegd zijn door derden en die in de 
komende jaren besteed worden aan de specifiek opgelegde doelstellingen. 

Het bestemmingsfonds Collectie Restauratie betreft een ontvangst van een dona-
teur ten behoeve van restauratie aan de collectie. In 2018 is er een onttrekking van 
€ 50.000 geweest uit het fonds.

Het bestemmingsfonds Herinrichting betreft ontvangsten van een donateur ten 
behoeve van de herinrichting voor de bibliotheek (€ 100.000) en het nog niet 
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bestede bedrag van Stedelijk Museum Fonds ten behoeve van de herinrichting 
gebouw (€ 272.712). In 2018 is er voor de herinrichting van het gebouw € 89.000 
aan het bestemmingsfonds onttrokken.

Het bestemmingsfonds Gemeentelijke Kunstaankopen wordt gevormd door de 
jaarlijkse ontvangst van subsidie van de gemeente Amsterdam voor de periode 
2016, 2017 en 2018 voor het aankopen van kunst. Besteding door het Stedelijk 
Museum vindt om het jaar plaats. Het nog niet bestede bedrag van 2017 en 2018, 
resp. € 96.364 en € 196.558, wordt toegevoegd aan het bestemmingsfonds ge-
meentelijke kunstaankopen.

5. Voorzieningen 
De Voorzieningen bestaan uit de posten personeel en groot onderhoud. Het 
verloop is als volgt: 

5.1 5.2

Personeel
Totaal 
personeel

Groot 
onderhoud Totaal

Algemeen Reorganisatie

Stand per 1 januari 2018 104.194 496.992 601.186 2.718.642 3.319.828

Dotaties 0 0 0 640.400 640.400

Mutaties/Onttrekkingen 4.858 -120.375 -115.517 -130.803 -246.320

Vrijval voorziening -150.000 -150.000

Stand per 31 december 2018 109.052 376.617 485.669 3.078.239 3.563.908

De voorziening personeel algemeen (5.1) is gevormd voor de te verwachten 
uitkeringen aan (ex-)personeel. Deze voorziening bestaat voornamelijk uit de 
jubileumuitkeringen.

De voorziening personeel reorganisatie (5.1) is ontstaan na de reorganisatie in 
2012 en bestaat uit de door de geldende NRGA bepalingen opgebouwde bo-
venwettelijke WW (BWW). De onttrekking in 2018 bedraagt € 120.375 en bestaat 
naast de BWW uit verplichte pensioenafdracht.  

Vanaf het boekjaar 2013 is een voorziening groot onderhoud (5.2) gevormd. De 
dotaties aan de voorziening zijn gebaseerd op een meerjaren onderhoudsplan 
(MOP) met peildatum januari 2018 waarvoor een geoormerkte subsidie van de 
gemeente Amsterdam is verkregen die eveneens bestemd is voor de kosten van 
dagelijks onderhoud. Voor 2018 bedroeg deze subsidie € 1.489.762. De onttrek-
king in 2018 betrof een vervanging van de ICT en het management systeem voor 
zowel het depot als het museum. De werkzaamheden m.b.t. het onderhoud aan 
de luifel van de nieuwbouw meegenomen in de MOP voor 2018, zijn na inspectie 
doorgeschoven naar 2019, omdat er geen urgentie voor onderhoud is. 
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6. Langlopende schulden

31 december 2018 31 december 2017

€ € 

Stand 1 januari 627.288 738.645

Af: correctie langlopende lening -162.109

Af: aflossing langlopende lening -93.036 -738.645

372.143 0

Bij:

Ten behoeve van kunstcollectie 627.288

Sponsoring

372.143 627.288

Naar kortlopende schulden -93.036 -125.500

Stand 31 december 279.107 501.788

De langlopende schuld betreft de ontvangsten (subpost sponsoring) verantwoord 
die betrekking hebben op de gebouw aanpassingen van de herinrichting BASE. 
Deze post valt vrij via de exploitatierekening, gelijklopend met de afschrijvings-
termijn van de investering.  
In 2018 heeft er een correctie plaatsgevonden op de investering van  
€ 162.209, dit bedrag is vrijgevallen via de exploitatierekening.

7. Kortlopende schulden 

31 december 
2018

31 december 
2017

€ € 

Crediteuren 1.992.938 2.836.246

Reservering vakantiedagen en overuren 355.753 366.730

Vooruitontvangen bijdragen 157.005 250.889

Belastingen en sociale premies 407.916 473.401

Overige schulden 1.908.193 2.785.961

4.821.805 6.713.227

In 2017 waren de crediteuren hoger door de oplevering van de herinrichting 
Stedelijk BASE en de presentatie van de vaste collectie medio december 2017. 

De post overige schulden betreft met name kosten waarvoor per balansdatum 
een verplichting is aangegaan waaronder de verzekeringspremie voor uitgaande 
kortdurende bruiklenen, de reservering van de vakantietoeslag, vooruit gefactu-
reerde opbrengsten.  
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31 december 
2018

31 december 
2017

€ € 

Specificatie van de Overige schulden:

Onroerend Zaakbelasting 650.500 605.500

Aankoop kunstwerken 0 500.000

Kortlopende deel langlopende schuld 93.036 125.500

Pensioenen 114.255 108.246

Reservering vakantiegeld 280.645 352.274

Vooruitgefactureerde omzet 164.381 281.963

Nog te ontvangen kostenfacturen 605.376 812.478

1.908.193 2.785.961
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NIET UIT DE BALANS BLIJKENDE RECHTEN EN VERPLICHTINGEN

Niet in de balans opgenomen rechten 

Het Stedelijk Museum ontvangt subsidie van de gemeente Amsterdam. 
De toekenning voor het jaar 2019 bedraagt € 19.211.912 (beschikking nummer 
SBA-016722 gedateerd 27 december 2018). 

De panden aan het Museumplein en het depot (gelegen aan de Gyroscoopweg) 
zijn in eigendom van de gemeente Amsterdam. Conform de verzelfstandigings- 
overeenkomst van 19 december 2005, artikel 11 lid 3 ontvangt het Stedelijk 
Museum een jaarlijkse subsidie ter dekking van de huurprijs van het museum-
gebouw, zodanig dat het gebruik van het gebouw voor het Stedelijk Museum 
budgetneutraal zal zijn. 

Niet in de balans opgenomen verplichtingen 
Het Stedelijk Museum heeft met de gemeente Amsterdam, Kunst en Cultuur 
(voorheen Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling) een huurovereenkomst 
voor het pand aan de Van Baerlestraat 31, kadastraal bekend als gemeente 
Amsterdam, sectie R, nummer 6859 G 0000, groot ca 27927 m² en plaatselijk 
bekend als het Stedelijk Museum. Daarnaast is er een huurovereenkomst voor 
het pand aan de Gyroscoopweg 15, kadastraal bekend als gemeente Amsterdam, 
sectie N, nr. 4251 en plaatselijk bekend als het Depot Stedelijk Museum. Voor 
beide huurovereenkomsten gelden dat deze per 1 maart 2013 zijn voortgezet voor 
een aansluitende periode van 5 jaar. Deze overeenkomsten worden vervolgens 
voortgezet voor aansluitende perioden van telkens 5 jaar. Beëindiging van deze 
overeenkomsten vinden plaats door opzegging tegen het einde van een huur-
periode met inachtneming ven een termijn van tenminste één jaar. 

“Voorwaardelijke” verplichtingen
De schenkingen van kunstwerken middels een lening, die jaarlijks wordt afgelost 
door de inzet van een periodieke uitkering van de bij de schenking behorende gift, 
kennen financiële risico’s. Deze risico’s blijken niet uit de balans of de staat van 
baten en lasten. De uitkeringen van de giften zijn gevestigd op het leven van de 
schenkers. Dit betekent dat op moment van overlijden van een schenker, de nog 
niet vervallen termijnen van de gift, niet verschuldigd zijn door de erfgenamen. 
Hierdoor bestaat de kans dat uit eigen middelen door het Stedelijk Museum moet 
worden terug betaald. Per 31 december 2018 bedragen de financiële risico’s van 
deze schenkingsconstructies in totaal circa € 126.763. 
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Huisvesting gerelateerde lasten 
Ultimo boekjaar zijn de verplichtingen uit hoofde van huisvesting als volgt te 
specificeren: 

Te betalen:

Binnen één jaar € 7.279.096 

Tussen één en vijf jaar € 23.241.203 

Meer dan vijf jaar € - 
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8. Directe opbrengsten 
De directe opbrengsten worden als volgt onderverdeeld: 

Realisatie 2018 Begroting 2018 Realisatie 2017

€ € € 

Publieksinkomsten 7.183.351 7.010.500 7.542.182

Sponsorinkomsten 836.336 1.031.000 1.525.595

Overige Inkomsten 866.437 988.000 1.182.527

Totaal Directe opbrengsten 8.886.124 9.029.500 10.250.304

Hieronder volgen de specificaties: 

8.1 Publieksinkomsten:

Realisatie 2018 Begroting 2018 Realisatie 2017

€ € € 

Entree opbrengsten 6.120.572 5.687.500 6.344.187

Inkomsten uit verkoop Museumkaarten 761.339 808.000 838.506

Opbrengsten uit horeca 21.063 80.000 47.704

Opbrengsten uit winkel 258.379 345.000 292.614

Overige directe opbrengsten 21.998 90.000 19.171

Totaal Publieksinkomsten 7.183.351 7.010.500 7.542.182

De begroting 2018 voor de entree opbrengsten is gebaseerd op een bezoekers-
aantal van 625.000. In 2018 hebben 703.455 bezoekers het Stedelijk Museum 
bezocht, waarvan ongeveer 21% een vol tarief betaalde. Daarnaast bedroeg het 
definitieve uitkeringspercentage van de Museumkaart over 2018 63% (2017: 68%). 

De opbrengsten uit de horeca zijn ten opzichte van de begroting en voorgaand 
jaar door de slecht presterende horecapartner teruggelopen. In 2018 is er inten-
sief contact geweest van de directie met de horecapartner om te werken aan de 
kwaliteit van de service. In december is de horecapartner AHC failliet gegaan en 
is de huur- en exploitatie-overeenkomst overgenomen door Vermaat.

De opbrengsten van de winkel zijn voor 2018 lager. Een van de oorzaken is dat er 
in het eerste half jaar van 2018 geen tentoonstellingen zijn geweest waarbij catalo-
gi zijn gepubliceerd. Voor de tentoonstellingen waar dat wel het geval is geweest, 
zijn de opbrengsten beperkt gebleven.
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8.2 Sponsorinkomsten:

Realisatie 2018 Begroting 2018 Realisatie 2017

€ € € 

Bedrijven 836.3361 1.031.000 1.525.595

836.336 1.031.000 1.525.595

Onder de sponsorinkomsten worden de bijdragen verantwoord van bedrijven die 
het Stedelijk Museum in 2018 hebben gesteund in zijn activiteiten. 

8.3 Overige inkomsten: 
Realisatie 2018 Begroting 2018 Realisatie 2017

€ € € 

Opbrengsten uit evenementen 417.709 535.000 529.752

Doorberekende bruikleenkosten 209.492 120.000 125.478

Opbrengsten collectie exploitatie 200.000 200.000 0

Overige inkomsten 39.236 133.000 527.297

Totaal Overige Inkomsten 866.437 988.000 1.182.527

9. Indirecte opbrengsten 
De onderverdeling van de indirecte opbrengsten is als volgt: 

Realisatie 2018 Begroting 2018 Realisatie 2017

€ € € 

Horeca commissie 187.168 189.600 189.803

Winkel commissie 25.430 25.000 25.000

Overige indirecte inkomsten 433.997 40.000 372.739

Totaal Indirecte opbrengsten 646.595 254.600 587.542

De indirecte opbrengsten betreffen de vergoedingen uit verhuur van de ruimte 
voor de winkel en de horeca. De vergoedingen/commissie voor de horeca ruimte 
is inclusief een huurverhoging.  
 
De overige indirecte inkomsten betreft onder andere de doorberekende transport 
en publicatie kosten voor bepaalde tentoonstellingen en de jaarlijkse doorbelaste 
onderhoudskosten aan de horecapartner AHC. 
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10. Subsidie gemeente Amsterdam10. Subsidie gemeente Amsterdam
Onderstaande specificatie geeft de verdeling van de gemeentelijke subsidiebaten 
in het kader van het Kunstenplan 2017-2020 ten behoeve van de verschillende 
regelingen weer: 

Realisatie 2018 Begroting 2018 Realisatie 2017

€ € € 

Subsidie ten behoeve van exploitatie 12.175.791 12.171.600 12.003.530

Subsidie ten behoeve van huurvergoedingen 6.377.290 6.358.480 6.290.760

Subsidie ten behoeve van Gemeentelijke Kunstaankopen 196.558 196.600 193.842

18.749.639 18.726.680 18.488.132

Subsidie tbv Gemeentelijke Kunstaankopen 2016 (2015) 0 0 32.522

Totaal Kunstenplan subsidie Amsterdam 18.749.639 18.726.680 18.520.654

In het kader van het Kunstenplan 2017-2020 heeft de gemeente Amsterdam het 
Stedelijk Museum een periodieke subsidie verleend van € 18.658.993, inclusief de 
nominale bijstelling van 1,4% (brief met kenmerk SBA-011144). 

Van het subsidiebedrag ten behoeve van de exploitatie is € 1.489.762 per jaar 
bestemd voor het naleven van het meerjaren onderhoudsplan (MOP) en bedraagt 
daarmee 12,2% van de exploitatiesubsidie. 

Het gerealiseerde subsidiebedrag ten behoeve van Gemeentelijke kunstaanko-
pen over 2018 bedraagt – naast het subsidiebedrag over 2018 ad € 196.558 – ook 
het nog te besteden bedrag over 2017 € 96.364. Deze zullen besteed worden in 
2019 en middels de resultaatverdeling toegevoegd worden aan de post bestem-
mingsfonds gemeentelijke kunstaankopen. 

De periodieke Kunstenplansubsidie over 2016 is middels brief van 13 februari 2018 
(16/00005 en 16/00169) definitief vastgesteld op € 18.102.260. 

11. Overige subsidies uit publieke middelen11. Overige subsidies uit publieke middelen
Hieronder volgt een specificatie: 

Realisatie 2018 Begroting 2018 Realisatie 2017

€ € € 

Structureel:

Gemeente Amsterdam 200.000

Fondsen 0 0 0

0 0 200.000

Incidenteel:

Gemeente Amsterdam 25.000 0 53.425

Fondsen 215.631 200.000 217.263

240.631 200.000 270.688

240.631 200.000 470.688
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De post overige subsidies uit publieke middelen, subpost Gemeente Amsterdam 
betreft een subsidie voor het sturen van de luchtbehandelingskasten op CO2 

(kenmerk SBA-011495) van € 25.000. 

De baten vanuit overige subsidies uit publieke middelen, subpost fondsen betref-
fen ontvangsten ten behoeve van aankopen, tentoonstellingen, publieksprogram-
ma’s en educatieve projecten. De realisatie van de begrote ontvangsten vanuit 
publieke middelen zijn in 2018 voornamelijk geworven binnen bijdrage uit private 
middelen. 

12. Bijdragen uit private middelen 
De specificatie is als volgt: 

Realisatie 2018 Begroting 2018 Realisatie 2017

€ € € 

Fondsen 1.144.221 1.220.920 1.215.400

Memberships 285.870 273.170 281.159

Stedelijk Museum Fonds 419.614 555.250 1.971.329

Baten uit nalatenschap 0 0 1.000.000

1.849.705 2.049.340 4.467.888

De bijdragen uit private middelen, subpost fondsen betreffen onder meer ont-
vangsten ten behoeve van het tentoonstellingsprogramma, aankopen, restaura-
ties, onderzoek, educatieve projecten en de herindeling van het museum. 

De bijdragen uit private middelen, subpost Stedelijk Museum Fonds zijn de voor 
de missie van het museum gerelateerde activiteiten van het museum geworven 
middelen ten behoeve van tentoonstellingen, aankopen en de herinrichting van 
het entreegebied. 
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LASTEN

13. Salarislasten 

Realisatie 2018 Begroting 2018 Realisatie 2017

€ € € 

Lonen en salarissen 7.711.758 8.444.850 7.902.011

Sociale lasten 1.214.281 1.406.500 1.291.102

Pensioenlasten 1.130.014 1.017.000 982.028

subtotaal formatielasten 10.056.053 10.868.350 10.175.141

Inhuur derden/uitzendkrachten/advieskosten 2.313.785 1.107.150 1.298.866

Overige salarislasten 228.399 363.200 395.418

Totaal salarislasten 12.598.237 12.338.700 11.869.425

Over 2018 waren in dienst gemiddeld 190 medewerkers met een gemiddelde FTE 
162,94. (2017: 196 medewerkers/166,45 FTE). 

Over 2018 lijken de formatielasten ongeveer € 730.000 lager dan begroot. Deze 
onderbesteding wordt echter voornamelijk veroorzaakt door vacatures en ver-
vanging tijdens ziekte die in eerste instantie door externe inhuur is ingevuld en 
waarvan de kosten voor uitzendkrachten binnen de formatielasten zijn begroot.  
 

Realisatie 2018 Begroting 2018 Realisatie 2017

€ € € 

Uitzendkrachten 521.489 350.000 419.893

Inhuur beveiliging 355.291

Inhuur consultancy 935.017 250.000 583.468

Inhuur onderzoek & advies 336.314 497.150 173.390

Inhuur juridisch advies 165.674 10.000 122.114

2.313.785 1.107.150 1.298.865

De overschrijdingen van de post inhuur uitzendkrachten/ beveiliging/ advieskosten 
bestaat uit de volgende posten:

De subpost uitzendkrachten betreft de inhuur van medewerkers service en veilig-
heid. Deze functie wordt geheel ingevuld door uitzendkrachten (2018: € 389.000; 
begroot € 350.000). De overige kosten betreft de kosten voor inhuur tijdelijke 
krachten bij vacatures en ziekte. 

De subpost beveiliging betreft de inhuur van beveiligingsmedewerkers voor 
vervanging tijdens ziekte en/of evenementen. In de begroting zijn deze kosten 
opgenomen bij de formatielasten. 
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De subpost consultancy betreft voornamelijk de tijdelijke invulling van vacatures 
en de inzet wegens langdurige ziekte.  
 
De subpost onderzoek en advies is binnen de begroting gebleven. Dit betreft 
de gemaakte kosten in verband met advies voor de raad van toezicht, maar ook 
voor de uitwerking van het verbetertraject op het gebied van de financiële functie 
en administratieve organisatie, ondersteuning op het gebied van inkoop en het 
verbeteren van de prestaties van de horecapartner. 

De laatste subpost juridische advieskosten is hoger uitgevallen, vanwege juri-
disch advies voor de raad van toezicht en de bestuurder naar aanleiding van de 
ontwikkelingen in 2018 en juridisch advies in verband met het faillissement van 
onze horecapartner.

WNT-verantwoording directie en raad van toezicht 
Op 1 januari 2013 is de Wet Normering topinkomens (WNT) in werking getreden. 
De WNT is van toepassing op de stichting Stedelijk Museum Amsterdam. Het toe-
passelijke bezoldigingsmaximum is in 2018 het Algemeen bezoldigingsmaximum 
van € 189.000. Mevrouw B. Ruf heeft op 31 januari 2018 de organisatie verlaten.

Toezichthoudende topfunctionarissen met een bezoldiging van € 1.700 of minder:

T.M. Lodder per 7-8-2018 Voorzitter

J.F.M. van Rooijen van 30-01-2018 t/m 13-06-2018 en per 4-9-2018 Voorzitter Auditcommissie

H.T. ten Have per 18-12-2018 Lid

C.M. Aalse per 18-12-2018 Lid

F.M. Doorman per 18-12-2018 Lid

H.M. Prast per 18-12-2018 Lid Auditcommissie

J.W.L. de Rooij tot 7-8-2018 Lid Auditcommissie

C.J. de Bruin tot 2-8-2018 Voorzitter Auditcommissie

M. de Cock Buning tot 13-6-2018 Lid Auditcommissie

R. Kersting tot 12-6-2018 Lid

J.J. Sylvester tot 7-8-2018 Lid Auditcommissie

R. Hans tot 7-8-2018 Lid Auditcommissie

De leden van de raad van toezicht ontvangen geen beloning voor hun 
werkzaamheden. 
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Bedragen x € 1

Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking.  
Tevens leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking  
vanaf de 13-de maand van de functievervulling.

B. Ruf JW Sieburgh RHCT van Weegen

Functiegegevens algemeen  
directeur

directeur manager organisatie 
ontwikkeling en  

voorzitter MT

Aanvang en einde functievervulling in 2018 1/1 - 31-1-2018 1/1 - 31/12 1/7 - 31/12

Deeltijdfactor in fte 1fte 1fte 1 fte

Dienstbetrekking ja ja ja

Bezoldiging

Beloning plus belastbare onkostenvergoeding  13.332  187.000  70.818 

Beloningen betaalbaar op termijn  1.528  -    9.588 

Subtotaal  14.860  187.000  80.406 

Individueel toepasselijke bezoldigings-maximum  16.052  189.000  95.277 

-/- Onverschuldigd betaald bedrag en nog niet 
terugontvangen bedragen 

 -    -    -   

Totaal bezoldiging 2018  14.860  187.000  80.406 

Reden waarom de overschrijding al dan niet is 
toegestaan

nvt nvt nvt

Gegevens 2017 B. Ruf JW Sieburgh RHCT van Weegen

Aanvang en einde functievervulling in 2017 1/1 - 31/12 1/11-31/12 nvt

Deeltijdfactor in fte 1fte 1fte

Dienstbetrekking ja ja ja

Bezoldiging

Beloning plus belastbare onkostenvergoeding 113.539 30.167

Beloningen betaalbaar op termijn 22.933 -

Totaal bezoldiging 2017 136.472 30.167

Individueel toepasselijke bezoldigings maximum 181.000 30.249

Totale bezoldiging 2017 136.472 30.167

NB. De heer JW Sieburgh bouwt geen pensioen op

TOELICHTING OP DE STAAT VAN  
BATEN EN LASTEN OVER 2018
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14. Huisvestingslasten 

Realisatie 2018 Begroting 2018 Realisatie 2017

€ € € 

Pand Museumplein 5.640.520 5.606.100 5.563.116

Kunstdepot 746.253 766.200 746.253

subtotaal huursom 6.386.773 6.372.300 6.309.369

(Dagelijks) Onderhoudskosten 951.180 1.002.330 963.996

Energiekosten 580.862 645.000 600.672

Beveiligingskosten 576.891 567.400 544.212

Schoonmaakkosten 426.072 471.100 412.225

Bedrijfskantine 44.713 60.000 47.170

Overige huisvestingskosten 248.673 309.200 253.328

Dotatie voorziening groot onderhoud 490.400 640.400 560.723

3.318.791 3.695.430 3.382.326

9.705.564 10.067.730 9.691.695

Het subtotaal voor de huursom (€ 6.386.773) is inclusief € 9.483 die het Stedelijk 
Museum ten behoeve van de parkeerstrook aan de Gyroscoopweg vergoed heeft 
aan de gemeente Amsterdam. Hiervoor zal het Stedelijk Museum in de lopende 
subsidieperiode geen subsidie van de gemeente ontvangen. De huursom van de 
beide panden (exclusief de parkeerstrook) bedroeg over 2018 € 6.377.290. 

Een deel van de exploitatiesubsidie, die door de gemeente Amsterdam is ver-
leend, is bestemd voor de naleving van het meerjaren onderhoudsplan (MOP). Dit 
betreffen de posten voor dagelijks onderhoudskosten (onderhoud aan installaties 
en andere bouwkundige zaken) en de dotatie aan de voorziening groot onder-
houd (zie hiervoor referentie 5.2). De kosten voor het dagelijks onderhoud zijn 
conform de MOP besteed.

De huisvestingslasten komen lager uit ten opzichte van de begroting. Dit wordt 
voornamelijk veroorzaakt door een lagere dotatie aan de voorziening groot onder-
houd. Deze post was in de begroting te hoog opgenomen. 

De energiekosten, beveiligingskosten, schoonmaakkosten en de kosten van de 
bedrijfskantine zijn in totaal ongeveer € 175.000 lager uitgevallen dan begroot, 
maar net iets hoger dan in 2017. In 2017 is de warmte/koude opslag effectiever 
ingesteld, waardoor ook in 2018 een bezuiniging op de energiekosten is gerea-
liseerd. De tarieven van het schoonmaakbedrijf zijn met ingang van 2017 meer 
marktconform. Dit heeft ook voor 2018 geleid tot een bezuiniging. 
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15. Aankopen 

Realisatie 2018 Begroting 2018 Realisatie 2017

€ € € 

Schilderijen 149.950 363.150

Prenten 2.929 12.367

Toegepaste Kunst 0 27.480

Industriele vormgeving 17.322 9.405

Foto's 14.000 65.255

Grafische Vormgeving 77 2.350

Overige (kosten) aankopen 46.599 105.954

230.877 400.000 585.961

In de begroting 2018 is het bedrag van € 400.000 niet onderverdeeld in de ver-
schillende subposten. 
 
16. Afschrijvingen 

Realisatie 2018 Begroting 2018 Realisatie 2017

€ € € 

Aanpassingen gebouw / herinrichting 106.440 53.000 3.729

Apparatuur 66.843 67.700 56.193

Inventaris 72.425 42.400 7.830

Inventaris Kunstdepot 7.985 12.500 8.983

253.693 175.600 76.735

Egalisatie afschrijvingen herinrichting -93.036

Totaal afschrijvingen 160.657 175.600 76.735

De afschrijvingen van de post aanpassingen gebouw betreft de bouwkundige 
aanpassingen bij de herinrichting van BASE.

Onder de langlopende leningen wordt de sponsoring voor de verkrijging van 
activa verwerkt. Deze langlopende lening valt in vijf jaar vrij via de exploitatie-
rekening (egalisatie afschrijvingen € 93.036 per jaar). 
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17. Overige lasten 

Realisatie 2018 Begroting 2018 Realisatie 2017

€ € € 

Automatisering 183.135 222.000 178.235

Marketing & Communicatie 679.609 648.600 832.026

Fondsenwerving 168.924 225.000 180.545

Evenementen 301.649 420.000 431.326

Algemene kantoorkosten 320.819 337.200 421.785

Reis- en verblijfkosten 84.786 93.300 98.840

Overige kosten 98.398 108.270 178.772

Kosten Entreegelden 827.502 855.450 908.660

Collecties en Collectiebeheer 736.527 678.500 938.961

Tentoonstellingen 2.863.765 2.696.900 5.648.019

Projecten 263.367 387.000 1.007.918

Public Program 103.355 77.400 83.125

Educatie, Interpretatie en Publicaties 991.792 500.970 1.014.890

Bibliotheek en fotostudio 44.898 47.500 55.147

7.668.526 7.298.090 11.978.249

Overschrijding van de begroting betreft met name de posten tentoonstellingen en 
educatie, interpretatie en publicatie.  

Voor wat betreft de post tentoonstellingen zijn er in 2018 in totaal 19 tentoonstel-
lingen gerealiseerd (2017: 19). De overschrijding van de begroting van deze post is 
veroorzaakt door de gemeentelijke kunstaankopen ad € 130.000. Dit bedrag valt 
vrij uit het bestemmingsfonds gemeentelijke kunstaankopen. Daarnaast is er voor 
de tentoonstellingen € 20.000 meer aan inhuur besteed dan begroot. 

In 2018 werd een breed palet aan educatie-activiteiten aangeboden voor iedereen 
die daar behoefte aan heeft: van onderwijsprogramma tot workshop, van zaal-
tekst tot instaprondleiding, van introductievideo tot gratis audiotour.  
Voor de post Educatie, Interpretatie en Publicaties, subpost Educatie en 
Interpretatie is in 2018 € 360.970 begroot en € 744.880 gerealiseerd. In 2018 zijn 
er 8 symposia georganiseerd zoals Hold Me Now Feel and Touch in an Unreal 
World met aandacht voor het tactiele in artistieke, filosofische en politieke zin. En 
het symposium The Materiality of Photographs, een samenwerking met de uni-
versiteit van Leiden. Er vonden in totaal 78 public program evenementen plaats in 
2018 met in totaal 8.915 bezoekers.  
 
Voor de post Educatie, Interpretatie en Publicaties, subpost Publicaties, is in 2018 
€ 140.000 begroot en € 246.912 gerealiseerd. Het Stedelijk Museum produceerde in 
2018 8 publicaties in gedrukte vorm en diverse online publicaties. In 2018 is geïnves-
teerd in rijk geïllustreerde publicaties met een hoog wetenschappelijk gehalte. Voor 
een aantal publicaties, zoals die voor Metahaven, is additioneel sponsoring geworven.
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Er hebben zich na balansdatum geen gebeurtenissen met belangrijke financiële 
gevolgen voor het Stedelijk Museum voorgedaan. 
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De verantwoording aan de Gemeente Amsterdam schrijft een andere format voor 
dan de richtlijn RJ 640 aangeeft. De verantwoording aan de gemeente is afgeleid 
uit de cijfers opgesteld volgens de richtlijn.

BATEN REALISATIE 
2018

BEGROTING 
2018

REALISATIE 
2017

Ref. € € € 

Directe opbrengsten

Publieksinkomsten 7.183.351 6.834.017 7.542.182

Sponsorinkomsten 836.336 1.110.000 1.525.595

Overige Inkomsten 866.437 795.000 1.182.527

Indirecte opbrengsten 646.595 240.717 587.542

Totaal Opbrengsten 9.532.719 8.979.734 10.837.846

Subsidie gemeente Amsterdam 18.749.639 18.468.063 18.520.654

Overige subsidie uit publieke middelen

Structueel 0 625.000 200.000

Incidenteel 240.631 958.260 270.688

Bijdragen uit private middelen 1.849.705 2.167.000 4.467.888

Totaal Subsidies/Bijdragen 20.839.975 22.218.323 23.459.230

TOTAAL BATEN 30.372.694 31.198.057 34.297.076

LASTEN

Beheerlasten personeel 6.425.101 5.898.623 6.053.408

Beheerlasten materiaal

Huisvestingslasten 9.705.564 9.273.553 9.691.695

Overige beheerlasten materieel 947.113 1.023.598 1.135.330

Totaal beheerlasten 17.077.778 16.195.774 16.880.432

Activiteitenlasten personeel 6.173.136 5.678.355 5.816.017

Activiteitenlasten materiaal

Aankopen 230.877 900.000 585.961

Oveige activiteitenlasten materieel 6.882.070 7.768.305 10.919.654

Totaal Activiteitenlasten 13.286.083 14.346.660 17.321.633

TOTAAL LASTEN 30.363.861 30.542.434 34.202.065

SALDO UIT GEWONE BEDRIJFSVOERING 8.833 655.623 95.011

Saldo rentebaten/-lasten -12.844 30.000 -3.179

Saldo bijzondere baten/lasten 0 0 0

EXPLOITATIERESULTAAT -4.011 685.623 91.832

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2018
T.B.V. DE VERANTWOORDING VOOR DE GEMEENTE AMSTERDAM 

KUNSTENPLANSUBSIDIE
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T.B.V. DE VERANTWOORDING VOOR DE GEMEENTE AMSTERDAM 
KUNSTENPLANSUBSIDIE

Resultaatverdeling

Mut. Continuïteitsreserve 68.431 0 -419.020

Mut. Bestemmingsres. Collectie inrichting 0 0 -1.000.000

Mut. Bestemmingsres. Aankopen 0 0 0

Mut. Bestemmingsres. Tentoonstellingen 0 0 811.776

Mut. Algemene reserve 0 0 0

Mut. Bestemmingsfonds Collectie Restauratie -50.000 0 100.000

Mut. Bestemmingsfonds Herinrichting -89.000 0 372.712

Mut. Bestemmingsfonds Gemeentelijke 
Kunstaankopen

66.558 0 226.364

-4.011 0 91.832
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OVERIGE GEGEVENS 

Amsterdam, 27 maart 2019 

Het bestuur:     De toezichthouders: 

Jan Willem Sieburgh    Carla Aalse (vicevoorzitter)    
       Maarten Doorman 

Homme ten Have 
Truze Lodder (voorzitter) 
Henriëtte Prast  
Jos van Rooijen (voorzitter auditcommissie)

 
           

Stichting Stedelijk Museum Amsterdam 
Van Baerlestraat 31 
1071 AN Amsterdam 
Statutaire vestigingsplaats: Amsterdam
KVK 34236341
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