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Marinus Boezem tekening voor de uitvoering in 1969     Beddengoed uit de ramen van het Stedelijk van Marinus Boezem, 2018. Foto Peter Tijhuis
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In 2018 is volop aandacht voor het investeren in de bestaande 
relaties . Het is de eerste prioriteit hen zo goed mogelijk aange-
sloten te houden na het aftreden van Beatrix Ruf in 2017. Er zijn 
verschillende bijeenkomsten, en groupe of persoonlijk, om de 
begunstigers van het Stedelijk Museum Fonds te informeren over 
de ontwikkelingen in het museum. Hierbij spelen leden van de 
Raad van Toezicht en de interim-directie van het museum een 
belangrijke rol. 

In 2018 bestaat het bestuur van het Stedelijk Museum Fonds 
uit Marlies Cordia, Bob Drake (penningmeester), Janneke 
Dreesmann, Melanie van Ogtrop (secretaris), Martijn Sanders 
(voorzitter) en Frank Thuis. Tot 1 februari 2018 maakte ook Jan 
Willem Sieburgh, interim-directeur van het Stedelijk Museum 
Amsterdam, deel uit van het bestuur. In februari zijn de statuten 
van het Fonds gewijzigd waarna het niet meer zo is dat de 
directie van het museum automatisch deel uitmaakt van het 
Fondsbestuur. 

Het bestuur komt in 2018 vijfmaal officieel bijeen voor een verga-
dering. Bestuursleden worden benoemd voor een periode van 
vier jaar, die eenmaal verlengd kan worden. Het bestuur kondigt 
aan het eind van het jaar aan dat het zal aftreden om de nieuwe 
Raad van Toezicht en de toekomstige directie van het museum 
de ruimte te geven een bestuur en governance naar eigen inzicht 
samen te stellen. Op 6 maart 2019 is het voltallige bestuur offici-
eel afgetreden en is Ronald van Weegen, adjunct-directeur a.i. 
Stedelijk Museum Amsterdam, aangesteld als interim bestuurder 
van het Stedelijk Museum Fonds. De vorming van een nieuw 
bestuur zal plaatsvinden rondom de aanstelling van de nieuwe 
artistiek directeur van het museum. 

Als steunstichting van het Stedelijk Museum Amsterdam heeft 
het Stedelijk Museum Fonds als doel het museum van middelen 
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te voorzien om tentoonstellingen en educatieve activiteiten te 
organiseren, en om zijn collectie te beheren. Onder dit laatste valt 
naast het uitvoeren van restauraties ook het aankopen van kunst-
werken. In 2018 draagt het Fonds €446.000 bij aan het museum.
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ROOSTER VAN AAN- EN AFTREDEN 

Naam       Datum aantreden  Datum herbenoeming   Datum aftreden 

Marlies Cordia    29 sept 2015         6 maart 2019
Bob Drake (penningmeester)  18 febr 2014   1 februari 2018    6 maart 2019
Janneke Dreesmann   19 april 2016         6 maart 2019
Melanie van Ogtrop (secretaris)  21 juni 2013   6 juni 2017     6 maart 2019  
Martijn Sanders (voorzitter) 1 sept 2016         6 maart 2019
Jan Willem Sieburgh  21 november 2017        1 februari 2018
Frank Thuis     1 sept 2016         6 maart 2019
Ronald van Weegen   6 maart 2019

Bestuursleden worden benoemd voor een periode van vier jaar, 
die eenmaal verlengd kan worden. 
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 –  Member of the board of the friends of the Weizmann Institute 
of Science in Holland

 –  Member of the board of trustees of Maccabi World Union in 
Israel.

 – Co-chair of the advisory board of Maccabi Nederland
 –  Captain of the bridge team for the European and Israeli 

Maccabi games
 –  Member of the African acquisitions committee of the Tate 

modern in London

Janneke Dreesmann
 –  Hoofd Fondsenwerving en Bestuurslid van het Vumc Cancer 

Center Amsterdam 
 –  Oprichter en organisator van het BIO Gala (ten bate van de 

Stichting Bio Kinderrevalidatie)
 –  Ambassadeur van het Prinses Maxima Centrum voor pedia-

trische oncologie
 –  Mede-oprichter en bestuurslid van Stichting Inspiratum
 –  Co-voorzitter van Human Rights Watch Belgium (Council 

Ambassador)
 –  Lid van het Netherlands Committee van Human Rights Watch 
 –  Bestuurslid van de Antwerp International School
 –  Lid van de Association of Antwerp International School

Marlies Cordia 
 –  Curator Triton Collection Foundation
 –  Board of Advisors Verbier Art Summit

Jan Willem Sieburgh 
 – Interim directeur Stedelijk Museum Amsterdam 
 –  Lid raad van commissarissen Swinkels Family Breweries NV 
 –  Secretaris AMC Foundation 
 –  Directeur/bestuurder Mimmo Holding BV (op dit moment 

geen activiteiten in de BV anders dan uitkering stamrecht)

FUNCTIES EN NEVENFUNCTIES
BESTUURSLEDEN

Martijn Sanders (voorzitter) 
 – Bestuurslid Het Kersjes Fonds 
 – Bestuurslid Elbphilarmonie, Hamburg
 – Lid Ivy Circle Advisory Board
 – Voorzitter impresariaat Intermusica, Londen 
 – Voorzitter Raad van Toezicht Holland Festival 
 – Bestuurslid European Union Youth Orchestra 
 – Lid artistieke commissie Borletti-Buitoni Trust Foundation
 – Bestuurslid International Film Festival Rotterdam
 – Directeur Martijn Sanders Consultancy BV
 –  Voorzitter bestuur International Conductors Competition 

Rotterdam (ICCR)

Melanie van Ogtrop (secretaris) 
 – Adviseur Vereniging Rembrandt 

Robert Drake (penningmeester)
 – Director of NGM International BV
 – Director of Cygne BV
 – Director of Maashaven Holding BV
 – Chairman advisory board Collectieve Israel Actie
 – Chairman friends of Israel cancer assn, Holland
 – Chairman friends of Israel philharmonic orchestra Holland
 – Member board of American Chamber of Commerce, Holland
 – Member board of trustees American School of The Hague
 –  Deputy Chair of the International board of the Weizmann  – 

Institute of Science in Israel
 –  Chairman of the European Committee of the Weizmann 

Institute of Science
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Frank Thuis 
 –  COO Allen & Overy Amsterdam
 –  Lid Raad van Toezicht muziektheatergezelschap Orkater

Ronald van Weegen
 – Adjunct directeur Stedelijk Museum Amsterdam
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Zaalopname Günther Förg: A Fragile Beauty, 2018. Foto: Gert Jan van Rooij
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Het Stedelijk Museum Amsterdam is dé plek waar iedereen moder-
ne en hedendaagse kunst en vormgeving kan ontdekken en bele-
ven. Het Stedelijk heeft als doel het leven van mensen te verrijken 
met moderne en hedendaagse kunst en vormgeving. Het Stedelijk 
Museum Fonds beoogt een betrokken groep van particulieren aan 
zich te verbinden die het museum substantieel en voor de lange 
termijn wil ondersteunen, zodat het kan investeren in de toekomst. 

Het Stedelijk Museum Fonds is dankbaar voor iedere schenking. 
Begunstigers worden op een persoonlijke manier betrokken bij de 
actuele ontwikkelingen van het Stedelijk. Steun van particulieren 
maakt het namelijk mede mogelijk om ambitieuze projecten te 
ontwikkelen en de positie van het Stedelijk als toonaangevend 
museum van moderne en hedendaagse kunst en vormgeving te 
handhaven. Deze steun kan gestalte krijgen via de Curator Circle 
of de International Collector Circle. Met de opbrengsten van deze 
Circles worden jaarlijks verschillende tentoonstellingen mede 
mogelijk gemaakt en wordt meegebouwd aan de collectie van 
het museum. Begunstigers van de Circles maken deel uit van 
een bijzonder gezelschap, nauw betrokken bij de (internationale) 
gemeenschap van het Stedelijk. 

Daarnaast is het mogelijk om een Fonds op Naam in te stellen of 
een andere bijzondere eenmalige gift te doen, waarbij in nauw 
overleg met de directie kan worden besloten over de bestemming 
van de schenking. Een erfstelling of legaat kan van grote bete-
kenis zijn voor het Stedelijk. Het Stedelijk Museum Fonds is aan-
gemerkt als culturele Algemeen nut beogende instelling (ANBI), 
een schenking is geheel vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. 
Giften komen voor de volle 100% ten goede aan het museum. 

In 2018 heeft het Stedelijk Museum Fonds € 561.250 aan giften 
ontvangen. Deze giften hebben op een enkele uitzondering na 
altijd een oormerk. De bedragen kunnen zo worden aangewend 
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geheel besteed aan de doelstellingen van het Fonds. De enige 
onzekerheid ligt in het behalen van de doelstelling die het bestuur 
zichzelf oplegt bij het opstellen van de jaarlijkse begroting. Deze 
doelstelling vormt de totale financieringsbehoefte van het Fonds. 

Stelregel voor de uitgaven van het Fonds is dat een bijdrage aan 
het museum pas wordt toegezegd wanneer de benodigde finan-
ciële middelen hiervoor geworven zijn. Op deze manier wordt het 
risico van een liquiditeitstekort vermeden.

voor de verschillende doelen van het Fonds: het mogelijk maken 
van tentoonstellingen en restauraties, het doen van aankopen en 
het ondersteunen van educatieve projecten. De directie van het 
Stedelijk Museum Amsterdam vraagt de benodigde bijdragen 
officieel uit bij het bestuur van het Fonds. Tijdens de bestuursver-
gaderingen wordt er over deze aanvragen besloten. 

Het is niet noodzakelijk dat de geworven bijdragen met een spe-
cifieke bestemming in het jaar van ontvangst worden uitgekeerd 
aan het museum. De opbrengsten kunnen binnen de afgespro-
ken doelstelling ook op een later moment worden ingezet. In de 
jaarrekening worden deze verantwoord als bestemmingsfondsen 
en -reserves.

Bij het beschouwen van de financiële positie van een instelling 
als het Stedelijk Museum Fonds zijn de liquiditeits- en solvabili-
teitsratio’s belangrijke graadmeters. Rekening houdend met de 
saldi aan liquide middelen, uitstaande vorderingen en uitstaande 
kortlopende schulden bedraagt de liquiditeitspositie ultimo 2018 
€ 498.596 (ultimo 2017 € 303.631). Hiermee is het Fonds goed 
in staat aan zijn verplichtingen te voldoen. De solvabiliteitsratio 
ultimo 2018 bedraagt 98%; ultimo 2017 bedroeg deze 62%. De 
verhouding tussen het eigen vermogen en het totale vermogen is 
ten opzichte van 2017 positief verbeterd. 

Het totaal van de bestedingen aan de doelstellingen ten opzichte 
van het totaal van de baten bedroeg over 2018 56%. Het totaal 
van de kosten van eigen fondsenwerving ten opzichte van de 
baten uit eigen fondsenwerving bedroeg 2%. 

De operationele en financiële risico’s voor het Fonds zijn mini-
maal, gezien de zeer geringe vaste kosten, te weten de kosten 
voor beheer en administratie. De overige inkomsten worden 
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Begroting 
2019  

€

BATEN  
Baten van particulieren 185.250
Baten van bedrijven 5.000
Baten van andere organisaties zonder winststreven
Baten van andere fondsenwervende organisaties

Nog te werven (voor 2019) 541.900

Som van de geworven baten 732.150

LASTEN
Besteed aan doelstellingen:

Doelstelling Tentoonstellingen 545.000
Doelstelling Educatie, Interpretatie & Publicatie 5.000
Doelstelling Kunstaankopen 50.000
Doelstelling Development 0
Doelstelling Vrij besteedbaar aan exploitatie  

600.000

Wervingskosten 29.600
Kosten Educatie & Publieksbegeleiding 67.100
Kosten beheer en administratie 35.250

Som der lasten 731.950

Saldo voor financiële baten en lasten 200

Saldo financiële baten en lasten 0

SALDO VAN BATEN EN LASTEN 200

Bestemming saldo van baten en lasten:
Toevoeging/onttrekking aan:
Bestemmingsreserve herinrichting SMA 0
Bestemmingsreserve tentoonstellingen SMA 0

0
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De begroting 2019 is samengesteld op basis van de diverse 
meerjarige overeenkomsten plus de verwachting van te werven 
bijdragen. Het bestuur wil zich inspannen de begunstigers 
waarvan de periodieke schenking afloopt te vernieuwen. Gezien 
de gebeurtenissen na balansdatum zal de prognose omtrent de 
te nog te werven bedragen conservatief worden ingeschat. Met 
de start van een nieuw bestuur en een nieuw artistiek directeur 
is het vooruitzicht dat de wervingskracht van het fonds in de loop 
van 2019 en de  daaropvolgende jaren weer op het gewenste 
niveau komt. 
Wervingskosten, kosten educatie & publieksbegeleiding en de 
kosten van beheer en administratie zijn lager begroot dan in 
2018. De realisatie van 2018 heeft uitgewezen dat deze kosten 
niet zo hoog ingeschaald hoeven te worden.
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Bezoeker van Stedelijk BASE. Foto: Gert Jan van Rooij
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Het Stedelijk Museum Fonds is zijn Begunstigers veel dank 
verschuldigd: 
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 –  1000 Steps 
 –  Jan Wulf en Michèle van Alkemade-Deiters 
 –  Menno Antal en Michaela Bartels
 –  Jan en Francisca Benthem 
 –  Hendrik Jan Biemond en Abdelkader Nassiri 
 –  Don Quixote Foundation
 –  Stichting Cordius
 –  Bob en Renee Drake 
 –  Marc en Janneke Dreesmann-Beerkens 
 –  Jan Grosfeld en Jetske Homan van der Heide 
 –  Derk en Anne-Jule Haank-Grondijs 
 –  Ferdinand J. Ter Heide 
 –  Leo en Elsbeth Hertz Foundation 
 –  Familie de Heus
 –  Salomon de Jong Stichting 
 –  Joost en Marcelle Kuiper
 –  Thijn, Veerle en Wieger Lamers 
 –  Alex Mulder 
 –  Lauren en Richard Nijkerk 
 –  Melanie en Robert Jan van Ogtrop-Quintus 
 –  Marsha Plotnitsky 
 –  Pim en Antoinette Polak
 –  Rob Jan Renders
 –  Alexander Roepers
 –  Willem Sijthoff en Machteld Vos 
 –  De heer en mevrouw Smit-Schulting 
 –  Tijl Aankoop Fonds
 –  Frank en Claartje Thuis-Kruijff
 –  Triton Collection Foundation 
 –  De heer en mevrouw Tuzgöl-Willigers
 –  Olga en Max Vorst
 
 –  Anonieme begunstigers
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In 2018 draagt het Stedelijk Museum Fonds bij aan de realisatie 
van diverse tentoonstellingen, educatie projecten en een 
aankoop.

OORMERK  BEDRAG  

TENTOONSTELLINGEN €  90.000
Studio Drift € 50.000  
Günther Förg €  40.000 

AANKOPEN € 65.000
General Idea, Infe©ted Mondrian #2 € 64.000
Tbv aankoopbudget € 1.000

EDUCATIE € 81.000
Blikopeners € 66.000  
Rondleidingen op maat € 15.000  

Development bijdrage  € 80.000
€ 316.000 

TENTOONSTELLINGEN 
Gefinancierd vanuit een 
reserve bij SMA

€ 130.000

Amsterdam Magisch Centrum € 40.000  
Metahaven € 40.000  
Lily van der Stokker € 50.000  

TOTALE STEUN 2018   € 446.000 
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Het werk van Studio Drift neemt een geheel eigen plaats in. Het 
beweegt zich tussen disciplines als tech art, performance en 
biodesign. Omdat in het Stedelijk Museum beeldende kunst, 
vormgeving en performances een belangrijke plaats hebben, 
past de presentatie van dit grensoverschrijdende werk bij uitstek 
in dit museum. Gordijn en Nauta snijden actuele thema’s aan als 
duurzaamheid, de betekenis van natuurlijke processen voor onze 
huidige omgeving en vraagstukken die met de toepassing van 
augmented reality ontstaan. Hun werk leidt tot bewustwording 
van een veranderende maatschappij waarin de impact van tech-
nologie groot is, zonder hierover een oordeel te vellen.

Conservator Ingeborg de Roode: “We volgen Studio Drift al 
jaren. Sinds de aankoop van de Fragile Future Chandelier 3.5 
in 2015 zochten we naar een goed moment om deze chandelier 

TENTOONSTELLINGEN
 STUDIO DRIFT – CODED NATURE 
 25 apr t/m 26 aug 2018

Het Stedelijk Museum presenteert de eerste museale soloten-
toonstelling van het succesvolle Nederlandse duo Studio Drift.

In deze tentoonstelling zijn naast vroege ontwerpen ook nieuwe, 
nog nooit vertoonde werken van het Nederlandse duo Lonneke 
Gordijn en Ralph Nauta – de oprichters van Studio Drift – te 
zien. Speciaal voor het Stedelijk Museum maakte Studio Drift de 
grootste installatie van Fragile Future ooit, met als kern Fragile 
Future Chandelier 3.5 (2012) die het museum in 2015 aankocht. 
Een ander hoogtepunt is Drifter, een zwevend blok beton van 
vier bij twee bij twee meter. Na de wereldpremière op The Armory 
Show in New York in 2017 was deze magische installatie te zien 
in de IMC zaal van het Stedelijk. De film Drifters (2016) en de 
installatie Materialism (2018) werden voor het eerst getoond. In 
totaal omvatte de tentoonstelling acht zaalvullende installaties 
van Studio Drift en een aantal films.

Bezoeker Studio Drift: Coded Nature. 
Foto: Maarten Nauw

Zaalopname Studio Drift: Coded Nature.  
Foto: Gert Jan van Rooij
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 GÜNTHER FÖRG – A FRAGILE BEAUTY 
 26 mei t/m 14 okt 2018

Het Stedelijk Museum Amsterdam presenteert een overzichtsten-
toonstelling van de Duitse kunstenaar Günther Förg (1952–2013). 
A Fragile Beauty toont het oeuvre van een rebelse geest die 
kritisch en speels maar ook uiterst serieus en grondig de canon 
van de moderne kunst ter discussie stelde.

Förg werd gedreven door een grenzeloze hang naar vrijheid, door 
liefde voor experiment en liet zich inspireren door grote voorgan-
gers en tijdgenoten. Hij verkende de grenzen tussen de verschil-
lende beeldende disciplines die hij naast en door elkaar gebruikte 
en hanteerde uiteenlopende materialen zoals brons, lood, gips 
en spiegelend glas. Essentieel voor zijn tentoonstellingen was de 
manier waarop hij de architectonische ruimte, inclusief deuren en 
ramen, tot onderdeel van zijn werk maakte.

Förgs werk is op uiteenlopende manieren geïnterpreteerd: zo 
werd hij aanvankelijk gezien als postmodernist, later vooral als 

met ander werk van hen in het museum te laten zien. Nu ze al 
ruim tien jaar aan een consistent oeuvre werken en ze met o.a. 
Concrete Storm en Drifter internationale waardering oogsten, 
is dit het geschikte moment om juist in Nederland een eerste 
overzicht van hun werk te tonen.”

De tentoonstelling is samengesteld door Ingeborg de Roode, 
conservator industriële vormgeving van het Stedelijk Museum 
Amsterdam, in nauwe samenwerking met Studio Drift (Lonneke 
Gordijn en Ralph Nauta).

Studio Drift: Coded Nature is mede tot stand gekomen dankzij 
een bijdrage van de International Collector Circle en de Curator 
Circle van het Stedelijk Museum Fonds.

Zaalopname Studio Drift: Coded Nature.  
Foto: Gert Jan van Rooij

Zaalopname Günther Förg: A Fragile Beauty. 
Foto: Gert Jan van Rooij
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  AMSTERDAM MAGISCH CENTRUM – KUNST EN   
TEGENCULTUUR 1967–1970 

 7 jul 2018 t/m 6 jan 2019

De grote tentoonstelling Amsterdam Magisch Centrum werpt 
nieuw licht op de grensoverschrijdende ontwikkelingen van die 
tijd en op het internationale karakter van Amsterdam als laborato-
rium voor vernieuwingen in kunst en maatschappij.

Wie aan de late jaren zestig denkt, ziet al snel het hippie-protest 
tegen de Vietnamoorlog voor zich, en de grote studentenopstand 
in Parijs. Het Stedelijk kijkt voorbij deze bekende feiten. Het 
“Magisch Centrum Amsterdam”, in de woorden van Provo-
kunstenaar Robert Jasper Grootveld, beleeft zijn hoogtij in de 
jaren 1967-1970. De reputatie van Amsterdam als stad waar alles 
mogelijk is, is dan definitief gevestigd. Amsterdam ontpopt zich 
tot een progressieve en artistieke vrijplaats, en oefent een grote 
aantrekkingskracht uit op jongeren uit de hele wereld.

erfgenaam van het expressionisme. A Fragile Beauty overstijgt 
al te gemakkelijke categorisering en toont in de volle breedte het 
oeuvre van een volstrekt autonoom en eigenzinnig kunstenaar.

Günther Förg: A Fragile Beauty is gemaakt in samenwerking 
met het Dallas Museum of Art en is mede tot stand gekomen 
dankzij de steun van de Estate Günther Förg Suisse, International 
Collector Circle en Curator Circle van het Stedelijk Museum 
Fonds, Fundación Almine y Bernard Ruiz-Picasso para el Arte en 
Goethe-Institut Niederlande. 

Zaalopname Günther Förg: A Fragile Beauty.  
Foto: Gert Jan van Rooij

Zaalopname Amsterdam Magisch Centrum: kunst en 
tegencultuur 1967-1970. Foto: Gert Jan van Rooij.

Zaalopname Günther Förg: A Fragile Beauty.  
Foto: Gert Jan van Rooij
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De tentoonstelling Amsterdam Magisch Centrum wordt 
gerealiseerd in samenwerking met het Rijksmuseum en het 
Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis. 
Met dank aan het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid. 

Amsterdam Magisch Centrum is mede tot stand gekomen dankzij 
een bijdrage van de International Collector Circle en de Curator 
Circle van het Stedelijk Museum Fonds.

 

In die tijd verandert de beeldende kunst ingrijpend. Kunstenaars 
verzetten zich tegen de gevestigde orde en gaan op zoek naar 
nieuwe podia; op straat, in tijdschriften of op tv. Het idee wordt 
belangrijker dan de (traditionele) vorm – kunst kan ook een ge-
beurtenis zijn, een ingreep in de stad of een televisieprogramma 
als Hoepla. Humor en ironie zijn geliefde middelen om de geves-
tigde orde en de hoge, verheven kunst mee te bespotten. 

Op basis van de eigen collectie werpt de tentoonstelling nieuw 
licht op de radicale vernieuwingen en de artistieke en maat-
schappelijke experimenten van die tijd. Tegencultuur, experiment 
en underground rukken op vanuit de marge en nemen vanaf 1967 
een opmerkelijk dominante positie in het culturele leven van de 
stad in. Het Stedelijk Museum, dat na de oorlog een huis voor de 
avant-garde was geworden, speelt daarbij een dubbelrol: ener-
zijds is het een moderne voorvechter van het nieuwe – met onder 
meer de tentoonstelling Op losse schroeven in 1969 – anderzijds 
wordt het door de ‘kritiese’ buitenwacht bestempeld als een 
behoudend bolwerk voor elitaire kunst. 

Bezoekers Amsterdam Magisch Centrum.  
Foto: Maarten Nauw
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Metahaven: EARTH is de eerste grote overzichtstentoonstelling 
van Metahaven. Vinca Kruk en Daniel van der Velden zijn als 
Metahaven internationaal bekend met hun werk dat de grenzen 
tussen kunst, design en film overschrijdt. In de tentoonstelling 
zijn films en installaties te zien. Ook gaat het nieuwe filmwerk 
Eurasia (Questions on Happiness) in première. Dit werk is 
gemaakt in opdracht van het Stedelijk Museum Amsterdam, 
het Institute of Contemporary Arts, Londen (ICA) en Sharjah 
Art Foundation. Het filmwerk wordt tegelijkertijd vertoond in het 
Stedelijk en de ICA. 

Eurasia (Questions on Happiness) is opgenomen in de Oeral en 
in Macedonië. De film verbindt documentaire en animatie met 
sciencefiction, poëzie en volksverhalen. Eurasia begint waar 
haar voorganger The Sprawl (Propaganda About Propaganda) uit 
2015 eindigde, op de ‘Nieuwe Zijderoute’ die Azië en Europa met 
elkaar verbindt.

In vier zalen zijn de grote video-installaties te zien die Metahaven 
sinds 2015 heeft gemaakt. Het is voor het eerst dat deze instal-
laties in Nederland worden getoond. Een vijfde zaal zal worden 

 METAHAVEN – EARTH 
 6 okt 2018 t/m 24 feb 2019 

In het najaar presenteert het Stedelijk Museum het eerste mu-
seale overzicht van Metahaven en de première van de nieuwe 
filminstallatie Eurasia (Questions on Happiness). Het werk van 
Metahaven omvat films, teksten, grafisch ontwerp en installaties. 
Poëzie, storytelling en een interesse in internet en informatiepoli-
tiek vormen de verbindende elementen. Het werk van Metahaven 
opereert op het grensvlak van digitale video en cinema en 
is conceptueel nauw verbonden met hun grafisch ontwerp. 
Metahavens werk wordt internationaal veelvuldig tentoongesteld 
en gepubliceerd.

Zaalopname Metahaven: EARTH. 
Foto: Peter Tijhuis

Zaalopname Metahaven: EARTH. Foto Peter Tijhuis
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 LILY VAN DER STOKKER – FRIENDLY GOOD
 27 okt 2018 t/m 24 feb 2019

Het Stedelijk Museum presenteert een overzicht van het oeuvre 
van Lily van der Stokker, met tekeningen en muurschilderingen 
van de late jaren tachtig tot nu. Een aantal werken is nog niet 
eerder in Nederland getoond.

Lily van der Stokker heeft met haar uitbundige, decoratieve 
tekeningen en monumentale muurschilderingen een omvang-
rijk en eigenzinnig oeuvre opgebouwd. In haar werken verwijst 
ze naar schoonheid, vriendschap en vriendelijkheid, maar ook 
naar alledaagse bezigheden zoals schoonmaken, opruimen en 
doktersbezoek. Zij doet dat zonder ironie of cynisme. 

Met haar gebruik van teksten is Van der Stokkers werk sterk 
geworteld in de traditie van de conceptuele kunst. Zij gebruikt, 
net als haar conceptuele voorgangers (Joseph Kosuth, Lawrence 
Weiner, Robert Barry), tekst om het wezen van de kunst te 

ingericht rond Metahavens muziekvideo’s en werken op papier 
en stof.

De tentoonstelling Metahaven: EARTH in het Stedelijk Museum 
is samengesteld door Karen Archey, conservator Hedendaagse 
kunst, Time-based Media van het Stedelijk. De film Eurasia 
(Questions on Happiness) is mede mogelijk gemaakt door MoMA 
Warschau en Stimuleringsfonds Creatieve Industrie. Met dank 
aan het Strelka Institute in Moskou voor hun genereuze bijstand.

De tentoonstelling Metahaven: EARTH wordt ondersteund 
door de International Collector Circle en Curator Circle van het 
Stedelijk Museum Fonds. De begeleidende publicatie is mogelijk 
gemaakt door het Mondriaan Fonds.

Zaalopname Lily van der Stokker:  Friendly Good.  
Foto: Gert Jan van Rooij
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video opnames (1994-2007) die haar partner, cameraman Jack 
Jaeger (1937- 2013) maakte, geeft daarnaast een uniek beeld van 
het ontstaansproces van haar werk. In één zaal wordt nieuw werk 
uitgevoerd, dat speciaal voor de tentoonstelling is ontwikkeld.

De tentoonstelling Lily van der Stokker – Friendly Good is mede 
tot stand gekomen dankzij een bijdrage van de International 
Collector Circle en de Curator Circle van het Stedelijk Museum 
Fonds en van het Mondriaan Fonds.

onderzoeken, maar stelt daarbij hele andere vragen aan de 
kunst. Mag je ook mislukkingen laten zien? Mag kunst ook on-
waar zijn? Of grappig en lief? 

Van der Stokkers beeldtaal met bloemen, wolken, krullen en 
guirlandes roept vragen op over wat we als typisch ‘vrouwelijk’ 
beschouwen. Haar werk kan gesitueerd worden in de traditie 
van de feministische kunst, die zich niet conformeert aan de 
heersende normen over goede smaak. Ze werkt dan ook vaak 
met concepten die ‘verboden’ zijn binnen de hedendaagse kunst, 
zoals het frivole en het decoratieve.

Behalve muurschilderingen en tekeningen over familie, het 
dagelijks leven en ouderdom, zien bezoekers van het museum 
een aangepaste versie van de grote installatie die zij in 2015 
maakte voor de lobby van het Hammer Museum in Los Angeles. 
Het is een kleurrijke, op tekst gebaseerde muurschildering over 
het onderwerp huishoudelijk werk en schoonmaken. Een selectie 

Zaalopname Lily van der Stokker:  Friendly Good.
Foto: Gert Jan van Rooij

Lily van der Stokker, Help me Help me. 
Foto: Gert Jan van Rooij
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Het werk komt direct uit de collectie van AA Bronson en wordt 
via de Berlijnse Galerie Mai 36 aangeboden. De financiering van 
de aankoop wordt mogelijk gemaakt door het Stedelijk Museum 
Fonds en het Mondriaan Fonds. De bijdrage vanuit het Stedelijk 
Museum Fonds is in 2018 uitgekeerd aan het museum, die het 
werk in 2019 aankoopt.

AANKOOP 
 GENERAL IDEA, INFE©TED MONDRIAN #2 

General Idea is zonder twijfel een van de meest toonaangevende 
collectieven uit de jaren 70-80. De groep werd in 1979 gevormd 
door Jorge Zontal, Felix Partz en AA Bronson. Wanneer in de 
jaren 80 de aidsepidemie uitbreekt die hen ook persoonlijk raakt, 
wordt dit het hoofdonderwerp in de kunst van General Idea. Ze 
wilden aandacht voor de ziekte vragen die op dat moment ont-
kend werd en taboe in het publieke debat was.

Deze gedachte zetten zij voort in de serie Imagevirus, waartoe 
Infe©ted Mondrian #2 behoort. Zoals het aidsvirus zich als een 
verraderlijke binnensluiper nestelt in een schoon lichaam om ver-
volgens de onttakeling in gang te zetten, worden De Stijl iconen 
in werken van deze serie de onverwachte slachtoffers van het 
zogenaamde GI-virus. Binnen het oeuvre van General Idea én 
binnen de kunst- en cultuurgeschiedenis van de jaren tachtig en 
negentig nemen deze werken een belangrijke positie in.

Infe©ted Mondrian #2 sluit perfect aan bij de werken van 
Mondriaan en De Stijl in de collectie van het Stedelijk Museum en 
was dan ook als bruikleen in de Stijl tentoonstelling van 2017 in 
het Stedelijk te zien. Verder is Infe©ted Mondrian #2 een mooie 
aanvulling op de werken van General Idea in de collectie, die tot 
nu toe vooral uit videowerken en tijdschriften bestaat. 

Het museum kent een lange geschiedenis met de kunstenaars. 
Hun eerste museale solotentoonstelling Colour Bar Lounge in 
1979 vond hier plaats. In 1994 volgde een tweede overzichtsten-
toonstelling, General Idea; Drawings 1989-1994. Meer recent, 
in 2013, vond de bijzondere doorlopende performance Tent for 
Healing van AA Bronson plaats.

General Idea, Infe©ted Mondrian #2; 1994, Acrylverf op 
gator board, in diagonale positie 154 x 154 cm, incl. lijst 
169 x 169 cm, Collectie Stedelijk Museum Amsterdam
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EDUCATIEVE PROJECTEN 
 BLIKOPENERS

Blikopeners zijn open-minded jongeren uit heel Amsterdam die 
in het museum werken om de blik van het publiek en personeel te 
openen. Zij hebben een eigen kijk op kunst en denken mee over 
actualiteiten, programma’s en tentoonstellingen. Blikopeners 
maken hun leeftijdsgenoten enthousiast voor kunst en cultuur 
door het organiseren van hun eigen rondleidingen, workshops en 
evenementen in het museum.

In 2018 bestaat het Blikopener-programma tien jaar, dat betekent 
dus 150 (alumni) Blikopeners. Alumni Blikopeners hebben hun 
eigen projecten, zoals het organiseren van Museumnacht of 
het gidsen van bezoekers door Stedelijk BASE, de permanente 
collectieopstelling met alle topstukken van het museum. Elke za-
terdag tussen 13.00 en 16.00 uur gidsen de Blikopeners in BASE. 
Blikopeners staan open voor een spontaan gesprek: over kunst, 
het museum of hun favoriete artiesten.

In 2018 maken de Blikopeners opnieuw gebruik maken van aan-
vullende financiering via het Stedelijk Museum Fonds. Hiermee 
ontwikkelen zij onder meer een Engelstalige audiotour in Stedelijk 
BASE. Het gaat dan om een bijzondere audiotour: bedacht en 
ingesproken door de Blikopeners zelf. Ook is er in 2018 een video 
geproduceerd door een van de alumni, die zich heeft ontwikkeld 
tot filmmaker en een opleiding daartoe volgt aan de Filmacademie 
van Amsterdam. Een video om extra trots op te zijn!

 

De Blikopeners. Foto: Tomek Dersu Aaron 



25

Bereikbaarheid, Entree, Ticket kopen, Informatiebalie, Garderobe 
en kluisjes, Invalidentoiletten, Liften, Collectieruimtes, Horeca en 
Museumshop, in die volgorde, met als overkoepelende onder-
delen Gastvrijheid en Plattegrond en routing. Het museum kreeg 
een goede beoordeling en daarnaast een aantal adviezen om de 
toegankelijkheid te optimaliseren.  

STUDIO i, het gezamenlijke initiatief van het Stedelijk Museum 
Amsterdam en het Van Abbemuseum, heeft in 2018 grote 
stappen gezet. Met dit platform willen de beide musea hun eigen 
instellingen en het culturele veld op duurzame wijze toegankelijk 
en inclusief maken, enerzijds door kennisdeling, anderzijds door 
kennisvergaring. Het uitgangspunt hierbij is om de huidige en 
toekomstige ervaringen met uiteenlopende specifieke doelgroe-
pen in ieder afzonderlijk museum te verzamelen en te bundelen, 
om zo gezamenlijk een toegankelijk en inclusief museummodel 
voor de gehele sector te helpen ontwikkelen.

TOEGANKELIJKHEID 

Met dank aan de Leo en Elsbeth Hertz Foundation ondersteunt 
het Stedelijk Museum Fonds de toegankelijkheid van het muse-
um. Zo draagt het bij aan verschillende soorten rondleidingen 
waarmee een breed publiek wordt bediend. De rondleidingen 
Stad en Taal zijn er voor hen die de Nederlandse taal leren. 
Onvergetelijk Stedelijk richt zich op bezoekers met dementie en 
hun mantelzorgers. Daarnaast worden er ook tours georgani-
seerd in Nederlandse Gebaren Taal. 

In 2018 schakelt het Stedelijk Museumn Stichting de Zonnebloem 
in om het museum te beoordelen op de toegankelijkheid en 
om hierover een gepast advies te geven. Zestien personen met 
een lichamelijke beperking beoordelen dertien onderdelen van 
het museum met een cijfer en geven daarbij aan wat er goed of 
slecht is. In het onderzoek worden ook adviezen gegeven om het 
museum goed begaanbaar te maken voor mensen met een fysie-
ke beperking. De dertien beoordelingsonderdelen zijn: Website, 

Rondleiding Stedelijk in Gebaren. Foto: Tomek Dersu Aaron
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Rondleiding in het Art Institute Chicago door directeur Ann Goldstein (voormalig directeur 
Stedelijk Museum Amsterdam) en curator Hendrik Folkerts (voormalig curator Public Program 
Stedelijk Museum Amsterdam) tijdens de reis naar Chicago. Foto: Kyra Wessels

Bezoek aan het atelier van kunstenaar Richard Rezac tijdens de reis naar Chicago.  
Foto: Kyra Wessels
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Vooruitlopend op de tentoonstelling die het Stedelijk Museum Amsterdam momenteel van Bruce Nauman voorbereidt, bezocht het Fonds de tentoonstelling Disappearing Acts in 
het Zwitserse museum Schaulager tijdens Art Basel. Daar was onder andere het werk Seven Figures uit de collectie van het Stedelijk te zien. 
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Zaalopname Metahaven: EARTH. Foto: Peter Tijhuis
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Opening Lily van der Stokker:  Friendly Good. Foto: Maarten Nauw
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Opening Amsterdam Magisch Centrum. Foto: Maarten Nauw 
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Opening Studio Drift: Coded Nature. Foto: Maarten Nauw
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Preview en opening Günther Förg: A Fragile Beauty. Foto: Maarten Nauw 
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BALANS
(Na resultaatbestemming)

ACTIVA 31/12/18 31/12/17 31/12/16
€ € €

Ref.

Liquide middelen en vorderingen

Vorderingen 1. 158.800 137.718 186.686
Liquide middelen 2. 349.942 348.950 1.172.546

Totale Activa 508.742 486.668 1.359.232

PASSIVA

Reserves en fondsen
Reserves 3a. 484.406 289.442 1.239.722
Fondsen 3b. 14.189 14.189 65.689

498.595 303.631 1.305.411

Schulden en overlopende posten

Stichting Stedelijk Museum 0 97.108 0
Overige schulden 10.146 85.929 53.821

4. 10.146 183.037 53.821

Totale Passiva 508.741 486.668 1.359.232
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2018 Realisatie 
2018

€

Budget 
2018 

€

Realisatie 
2017

€

BATEN  Ref.
Baten van particulieren 286.250 387.946
Baten van bedrijven 105.000 266.798
Baten van andere organisaties zonder winststreven 170.000 920.000
Baten van andere fondsenwervende organisaties 0

Som van de geworven baten 5. 561.250 738.000 1.574.744

LASTEN
Besteed aan doelstellingen:
Doelstelling A: Tentoonstellingen 90.000 365.250 436.799
Doelstelling B: Educatie, Interpretatie & Publicatie 81.000 85.000 149.195
Doelstelling C: Kunstaankopen 65.000 25.000 235.000
Doelstelling D: Vrij besteedbaar aan exploitatie 80.000 60.000
Doelstelling E: Incidentele bijdrage 0 80.000 1.600.000

316.000 555.250 2.480.994

Wervingskosten 6. 10.628 38.900 54.080
Kosten Educatie en Publieksbegeleiding 6. 10.255 86.100 5.361
Kosten beheer en administratie 6. 29.401 57.750 36.974

Som der lasten 366.283 738.000 2.577.409

Saldo voor financiële baten en lasten 194.967 0 -1.002.665

Saldo financiële baten en lasten 0 885

SALDO VAN BATEN EN LASTEN 194.967 0 -1.001.780

Bestemming saldo van baten en lasten:
Toevoeging/onttrekking aan:
Bestemmingsreserve Algemeen SMA 194.967  -   49.720
Bestemmingsreserve Tentoonstellingen SMA  -    -   
Bestemmingsreserve Herinrichting SMA  -    -   -1.000.000
Bestemmingsfonds Acquisitie SMA  -    -   6.500
Bestemmingsfonds Educatie SMA  -    -   -8.000
Bestemmingsfonds Tentoonstellingen SMA  -    -   -50.000

194.967 0 -1.001.780
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KASSTROOM OVERZICHT OVER 2018

2018 2017
€ €

Exploitatiesaldo 194.967 -1.002.665

aanpassen voor:
Mutatie afschrijvingen/voorzieningen/reserves 0 0

Veranderingen in werkkapitaal:
Mutatie vorderingen -21.083 48.968
Mutatie kortlopende schulden -172.892 129.216

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten 992 -824.481

Kasstroom uit bedrijfoperaties:
Rentebaten 0 885

Investeringen 0 0
Mutatie financiële vaste activa 0 0

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten 0 0

Mutatie liquide middelen 992 -823.596
Saldo liquide middelen per 1 januari 348.950 1.172.546

Saldo liquide middelen per 31 december 349.942 348.950
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TOELICHTING OP DE JAARREKENING

Algemene toelichting

Activiteiten
De stichting heeft ten doel het verlenen van steun in de meest uitgebreide zin aan Stichting 
Stedelijk Museum Amsterdam, ten behoeve van het organiseren van tentoonstellingen 
en educatieve activiteiten, het uitoefenen van collectiebeheer, waaronder acquisitie van 
kunstwerken en het uitvoeren van bijzondere renovaties door het Stedelijk museum door 
het bijeenbrengen, beheren, beleggen en administreren van gelden welke ten bate van het 
Stedelijk museum door de stichting zijn verkregen.

Vestigingsadres
De feitelijke vestigingsplaats is  Postbus 75082, 1070 AB te Amsterdam, KvK nummer 
34205618. 

Jaarrekening
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Richtlijnen voor de jaarverslagge-
ving 650, die uitgegeven zijn door de Raad voor de Jaarverslaggeving.

Vergelijking voorgaand jaar
De vergelijkende cijfers zijn niet gewijzigd en er zijn geen wijzigingen geweest in de 
grondslagen.

Schattingen
Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt de 
leiding zich verschillende oordelen en schattingen die essentieel kunnen zijn voor de in de 
jaarrekening opgenomen bedragen. De feitelijke uitkomsten kunnen van deze schattingen 
afwijken.

Verbonden partijen
Als verbonden partij worden alle rechtspersonen aangemerkt waarover overheersende 
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 directieleden, 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 toegelicht de aard en de 
omvang van de transactie en andere informatie die nodig is voor het verschaffen van het 
inzicht.
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GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Algemeen
Activa en verplichtingen worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of 
vervaardigingsprijs of de actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is 
vermeld, vindt waardering plaats tegen verkrijgingsprijs.

Vreemde valuta
De jaarrekening is opgesteld in euro’s; dit is zowel de functionele als de presentatievaluta. 
Transacties in vreemde valuta gedurende de verslagperiode zijn in de jaarrekening verwerkt 
tegen de koers op transactiedatum.
Monetaire activa en passiva in vreemde valuta worden omgerekend in de functionele valuta 
tegen de koers per balansdatum. De uit de afwikkeling en omrekening voortvloeiende koers-
verschillen komen ten gunste of ten laste van de winst-en-verliesrekening.

Vorderingen
Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegen-
prestatie. Vorderingen worden na eerste opname gewaardeerd tegen geamortiseerde kost-
prijs. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde 
van de vordering. 

Liquide middelen
Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito’s met een looptijd korter dan 
twaalf maanden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Kortlopende schulden
Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. 
Kortlopende schulden worden 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.
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GRONDSLAGEN VOOR DE RESULTAATBEPALING

Algemeen
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten uit sponsorbijdragen en andere 
opbrengsten en de kosten en andere lasten over het jaar, waarop ze betrekking hebben. De 
resultaten worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd; verliezen reeds zodra 
zij voorzienbaar zijn. 

Baten
De baten worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd en toegerekend aan het 
verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

Kosten
De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop 
zij betrekking hebben.

KASSTROOMOVERZICHT
Het kasstroomoverzicht is opgesteld op basis van de indirecte methode. De rentebaten 
vormen onderdeel van de kasstroom uit operationele activiteiten.
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TOELICHTING OP HET KASSTROOMOVERZICHT

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het 
kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen. Kasstromen in vreemde valuta zijn om-
gerekend tegen een geschatte gemiddelde koers. Koersverschillen op geldmiddelen worden 
afzonderlijk in het kasstroomoverzicht getoond. Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van 
interest, ontvangen dividenden en winstbelastingen zijn opgenomen onder de kasstroom uit 
operationele activiteiten. 
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TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER

31/12/18 31/12/17 31/12/16
ACTIVA € € €

1. Vorderingen
Nog te ontvangen bijdragen 158.000 158.000 82.870
minus oninbare vorderingen 0 -25.000
Nog te ontvangen rente 0 885 3.816
Overige vorderingen 800 3.833 100.000

158.800 137.718 186.686

De nog te ontvangen bijdragen betreffen de toegezegde bijdragen voor tentoonstellingen
en acquisitie.

2. Liquide middelen
RC Rabobank 349.056 348.950 164.146
Spaarrek Rabobank 886 0 1.008.400

349.942 348.950 1.172.546

De liquide middelen zijn per direct opeisbaar. 
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31/12/18 31/12/17 31/12/16
PASSIVA € € €

3a. Reserves 
Bestemmingsreserve Algemeen SMA 244.687 49.720 0
Bestemmingsreserve Tentoonstellingen SMA 0 0 0
Bestemmingsreserve Herinrichting SMA 239.722 239.722 1.239.722

484.409 289.442 1.239.722

Bestemmingsreserve Algemeen SMA:
Saldo per 1 januari 49.720 0 51.891
Mutatie uit resultaatbestemming 194.967 49.720 -51.891

Saldo per 31 december 244.687 49.720 0

Bestemmingsreserve tentoonstellingen SMA:
Saldo per 1 januari 0 0 9.257
Mutatie uit resultaatbestemming 0 0 -9.257

Saldo per 31 december 0 0 0

De bestemmingsreserve algemeen SMA wordt aangehouden voor (incidentele/onvoorziene) 
bijdragen aan het Museum. Dit betreft de bijdragen die niet kunnen worden verstrekt uit de 
reeds aanwezige fondsen, omdat de betreffende aanwending niet valt onder de (specifieke) 
doelstelling van een van de reeds aanwezige fondsen; dan wel dat de beschikbare middelen 
van de verschillende fondsen ontoereikend zijn.

De bestemmingsreserve tentoonstellingen SMA dient ter aanwending voor het bekostigen 
van de kosten voor de tentoonstellingen binnen het Stedelijk Museum Amsterdam. 

Bestemmingsreserve herinrichting SMA:
Saldo per 1 januari 239.722 1.239.722 1.289.904
Mutatie uit resultaatbestemming 0 -1.000.000 -50.182

Saldo per 31 december 239.722 239.722 1.239.722

De bestemmingsreserve herinrichting SMA is gevormd uit de ontvangen rentebaten over
afgelopen jaren, binnen Stichting Stedelijk Museum Fonds. Deze reserve wordt aange-
wend met als doel het bekostigen van de kosten voor de restauratie en nieuwbouw van het 
Stedelijk Museum Amsterdam, en voorts al hetgeen in de ruimste zin met één en ander 
verband houdt. 
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Bestemmingsfondsen zijn een afgezonderd deel van het eigen vermogen waaraan 
derden een beperkte bestedingsmogelijkheid hebben gegeven.

31/12/18 31/12/17 31/12/16
€ € €

3b. Fondsen
Bestemmingsfonds Educatie SMA 7.689 7.689 15.689
Bestemmingsfonds Acquisitie SMA 6.500 6.500 0
Bestemmingsfonds Tentoonstellingen SMA 0 0 50.000

14.189 14.189 65.689

Bestemmingsfonds Educatie SMA:
Saldo per 1 januari 7.689 15.689 7.689
Mutatie uit resultaatbestemming 0 -8.000 8.000

Saldo per 31 december 7.689 7.689 15.689

Bestemmingsfonds Acquisitie SMA:
Saldo per 1 januari 6.500 0 25.000
Mutatie uit resultaatbestemming 0 6.500 -25.000

Saldo per 31 december 6.500 6.500 0

Bestemmingsfonds tentoonstellingen SMA:
Saldo per 1 januari 0 50.000 0
Mutatie uit resultaatbestemming 0 -50.000 50.000

Saldo per 31 december 0 0 50.000

4. Schulden en overlopende posten
Stichting Stedelijk Museum Amsterdam 0 97.108 0
Overige schulden 10.146 85.929 53.821

10.146 183.037 53.821

De kortlopende schulden hebben allen een resterende looptijd van korter dan een jaar. De 
reële waarde van de kortlopende schulden benadert de boekwaarde vanwege het kortlo-
pende karakter ervan. De schuld aan Stichting Stedelijk Museum Amsterdam betreft nog te 
betalen bedragen voor doelstellingen van het museum. 
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NIET UIT DE BALANS BLIJKENDE VERPLICHTINGEN EN RECHTEN

Ultimo boekjaar heeft Stedelijk Museum Fonds geen uit de balans blijkende verplichtingen 
en rechten.

GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM
 
Op 6 maart 2019 is het voltallige bestuur officieel afgetreden en is Ronald van Weegen, 
adjunct-directeur a.i. Stedelijk Museum Amsterdam, aangesteld als interim bestuurder van 
het Stedelijk Museum Fonds. De vorming van een nieuw bestuur zal plaatsvinden rondom 
de aanstelling van de nieuwe artistiek directeur van het museum. Het ontbreken van een 
(voltallig) Fondsbestuur gedurende een groot deel van 2019, zal mogelijk een impact hebben 
op de te werven middelen die zijn vastgesteld voor het budget 2019.



45

Toelichting op de staat van baten en lasten

Realisatie 
2018

€

Realisatie 
2017

€

Realisatie 
2016

€

5. Baten uit eigen fondsenwerving
Baten van particulieren 286.250 387.946 282.500
Baten van bedrijven 105.000 266.798 180.000
Baten van andere organisaties zonder winststreven 170.000 920.000 495.870
Baten van andere fondsenwervende organisaties 0 0

Som van de geworven baten 561.250 1.574.744 958.370

Het betreffen hier donaties en schenkingen uit de curator circle, international collectorcircle, 
de director's circle en overigen ten behoeve van algemene, tentoonstellingen en educatieve 
doelstellingen. 

Analyse begroting 2018 vs realisatie 2018
De baten van het Stedelijk Museum Fonds bedragen in 2018 in totaal € 561.250. Ten opzich-
te van het vastgestelde budget voor dit boekjaar zijn de baten € 176.750 lager uitgekomen 
dan begroot. De inkomsten zijn afhankelijk van bijdragen van particuliere donateurs, welk in 
de afgelopen periode terughoudender zijn geweest in afwachting van de start van een nieuw 
artistiek directeur. Dit heeft zich vertaald in minder baten voor 2018.
In 2018 is er door het Stedelijk Museum Fonds in totaal € 316.000 besteed aan doelstel-
lingen; dit is € 239.250 minder dan begroot.  SMA is in 2018 terughoudend geweest in het 
uitvragen van bijdragen, omdat de inkomsten van het fonds achterbleven bij de verwachting 
voor 2018.
De overige lasten; bestaande uit wervingskosten,  kosten voor Educatie & Publieks-
begeleiding en de beheer- een administratiekosten bedragen in totaal € 50.283. Ten opzich-
te van het budget, welk vastgesteld is op € 182.750, zijn deze lasten 72% lager uitgekomen. 
In de tweede helft van 2018 zijn de activiteiten van het fonds iets teruggebracht, wat geresul-
teerd heeft in lagere kosten. Prioriteit is gegeven aan het behoud van bestaande relaties.
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 6.  Toelichting Besteed aan doelstellingen en kosten eigen fondsenwerving en beheer 
en administratie

Specificatie en verdeling kosten naar bestemming

De verhouding van de wervingskosten ten opzichte van de baten is 1,9%

Algemene toelichting
De stichting is gehuisvest in het Stedelijk Museum Amsterdam. De administratie van de 
stichting wordt gevoerd door de afdeling Finance van het Stedelijk Museum Amsterdam. Het 
Stedelijk Museum heeft een aantal medewerkers fondsenwerving in dienst van wie de werk-
zaamheden geheel ten behoeve van Stichting Stedelijk Museum Fonds zijn. De stichting zelf 
heeft geen personeelsleden in dienst. 

Toerekening van kosten
Het Stedelijk Museum Fonds hanteert een consistente methodiek bij de toerekening van de 
kosten aan de diverse kostensoorten. Kosten die direct samenhangen met het verwerven 
van eigen fondsenwerving worden verantwoord als kosten fondsenwerving. Dit betreft met 
name kosten van advertenties, publiciteit en overige kosten fondsenwerving. Voor zover 
kosten niet direct toe te rekenen zijn worden deze aangemerkt als kosten “beheer en admi-
nistratie”. Dit betreft de kosten van de administratieve afhandeling, accountantskosten en 
overige algemene kosten.

* De leden van het Fondsbestuur ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.

Bestemming Doel stellingen
Wervings- 
kosten

Kosten 
Educatie en 
publieks- 
begeleiding

Beheer en 
admini- 
stratie

Totaal 
Realisatie Begroot

Totaal 
Realisatie

Lasten

A:  
Tentoon-
stellingen

B: 
Educatie, 
Inter pre-
tatie & 
Publicatie

C:  
Kunst- aan-
kopen

D:  
Vrij be-
steed- baar

E: 
Incidentele 
bijdrage 2018 2018 2017

Afdrachten € 90.000 €  81.000 € 65.000 €  80.000 €  - €              - €              - €              - € 316.000 € 555.250 € 2.480.994

Publiciteit en communicatie €   - €              - €              - €              - €              - €  10.628 €  10.255 €              - €  20.882 €  125.000 €  34.441

Personeelskosten €  - €              - €              - €              - €              - €              - €              - €  14.033 €  14.033 €  16.000 €  17.148

Kantoor- en algemene kosten €  - €              - €              - €              - €              - €  - €              - €  15.368 €  15.368 €  41.750 €  19.473

Oninbare vorderingen €  25.000

Afschrijving en rente         €  353

€  90.000 €  81.000 €  65.000 €  80.000 €              - €  10.628 €  10.255 €  29.401 € 366.283 € 738.000 € 2.577.409
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CONTROLEVERKLARING

De controleverklaring is opgenomen op de volgende pagina’s.
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CONTACT 

Enrica Floresd’Arcais
Hoofd Development 
Stedelijk Museum Amsterdam

Kyra Wessels
Sr. Adviseur SMF
k.wessels@stedelijk.nl

020 5732 710
fonds@stedelijk.nl
www.stedelijk.nl/fonds


