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VOORWOORD

Het Stedelijk Museum Fonds, opgericht in 2014, heeft ten doel
Stichting Stedelijk Museum Amsterdam steun te verlenen in de
breedste zin des woords. Hiermee wordt het museum ondersteund
in zijn ambities waaronder het organiseren van tentoonstellingen en
educatieve projecten, en het uitoefenen van collectie-beheer, zoals
de aankoop van kunstwerken en het onderhouden van de collectie.
In 2016 heeft het Fonds zes tentoonstellingen, drie (series) aankopen, een omvangrijk restauratieproject en twee educatieve programma’s mede mogelijk gemaakt. Deze worden vanaf pagina 11
uitvoerig omschreven.
De voornaamste taak van het bestuur van het Fonds bestaat uit
de acquisitie en het beheren van de haar toevertrouwde gelden.
Op aanvraag van de museumdirectie keert het Fonds bedragen
uit ten behoeve van projecten, passend in zijn doelstellingen. Het
bestuur van het Fonds bestaat uit negen leden: (zie ook pagina 5
en verder).
Het Fonds heeft geen eigen personeel in dienst. Vanuit de afdeling
Development van Stichting Stedelijk Museum Amsterdam zijn in
2016 drie medewerkers geheel of gedeeltelijk werkzaam geweest
voor het Fonds. Ook de financiële administratie wordt door werk
nemers van het museum uitgevoerd.
Mijn dank gaat uit naar allen die het museum steunen via het
Stedelijk Museum Fonds. In 2016 hebben we vele nieuwe begunstigers mogen verwelkomen, is het bestuur met een drietal leden
uitgebreid en is een nieuw Fondshoofd aan de slag gegaan. Samen
kijken we terug op een serie mooi successen die ons motiveren ons
te blijven inzetten voor het Stedelijk Museum.
Martijn Sanders
Voorzitter Stedelijk Museum Fonds
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Opening Jordan Wolfson MANIC / LOVE.
Foto: Fabian Landewee
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BESTUURSSAMENSTELLING
5

In 2016 is het bestuur van het Stedelijk Museum Fonds uitgebreid
met Janneke Dreesmann en Frank Thuis. Martijn Sanders trad
aan als voorzitter.
Martijn Sanders (voorzitter)
Sinds 1 september 2016
Nevenfuncties
– Bestuurslid Het Kersjes Fonds
– Adviseur Franz Liszt Piano Competition
– Bestuurslid Gergiev Festival
– Bestuurslid Elbphilarmonie, Hamburg
– Lid Ivy Circle Advisory Board
– Voorzitter impresariaat Intermusica, Londen
– Voorzitter Raad van Toezicht Holland Festival
– Adviseur Wonderbird
– Bestuurslid European Union Youth Orchestra
– Lid artistieke commissie Borletti-Buitoni Trust Foundation
– Bestuurslid International Film Festival Rotterdam
– Directeur Martijn Sanders Consultancy B.V.
Melanie van Ogtrop (secretaris)
Nevenfunctie:
Adviseur Vereniging Rembrandt
Robert Drake (penningmeester)
Directeur NGM International BV
Directeur Cygne BV
Janneke Dreesmann
Sinds 19 april 2016
Nevenfuncties
	– 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
pediatrische oncologie
– Mede-oprichter 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

– Jurylid The World’s largest Canvas
– Lid programmacomité, Bundeskunsthalle Bonn
– Lid Core Group, Denktank LUMA Foundation Arles
– Lid Wetenschappelijk comité MAXXI Rome
– Lid Adviesraad, Samdani Art Foundation, Dhaka,
Bangladesch
– Lid Raad van Bestuur, Österreichisches Kulturministerium,
Museum Moderner Kunst Wien
– Bestuursvoorzitter, Foundation Estate Mark Morrisroe,
Zürich / Winterthur
– Lid Adviesraad Garage Museum of Contemporary Art,
Moscow
– Lid Kunstcommissie Goldman Sachs Headquaters, London
– Lid Aankoopcommisie, La Caixa, Barcelona
– Lid Raad van Bestuur, POOL a postgraduate curatorial
program, Zurich
– Bestuurder, Currentmatters B.V.
– Lid Raad van Bestuur, JRP Ringier publishing

Marlies Cordia
Curator Triton Collection Foundation
Karin van Gilst
Van 29 september 2015 tot 11 september 2017
Zakelijk directeur Stedelijk Museum Amsterdam
Nevenfuncties:
– Lid Raad van Toezicht Instituut voor Beeld en Geluid
– Lid Raad van Toezicht Boekmanstichting, studiecentrum
voor kunst, cultuur en beleid

Janus Smalbraak
Tot 21 juni 2017
Voorzitter Raad van Bestuur Pon

Beatrix Ruf
Van 29 september 2015 tot 1 november 2017
Directeur Stedelijk Museum Amsterdam
Nevenfuncties:
– Jurylid, Erasmusprijs, Vereniging Rembrandt
– Jurylid Turner Prize
– Jurylid Museion Preis
– Jurylid panel Art & Culture
– Jurylid Frieze Artist Award 2016
– Jurylid/voordrager, MAK-Schindler Scholarship Programme
– Voordrager Maria Lassnig Prize 2017
– Jurylid Digital Art Contest Allianz
– Voordrager Plinth Commission The Highline

Frank Thuis
Sinds 1 september 2016
COO Allen & Overy
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ROOSTER VAN AAN- EN AFTREDEN
Naam

Functie

Eerste termijn

Marlies Cordia
Bob Drake
Janneke Dreesmann
Melanie van Ogtrop
Beatrix Ruf
Karin van Gilst
Martijn Sanders
Janus Smalbraak
Frank Thuis

Bestuurder
Penningmeester
Bestuurder
Secretaris
Bestuurder
Bestuurder
Voorzitter
Bestuurder
Bestuurder

29 september 2015 - 29 september 2019
18 februari 2014 - 18 februari 2018
19 april 2016 – 19 april 2020
21 juni 2013 – 21 juni 2017
29 september 2015 – 29 september 2019
29 september 2015 – 29 september 2019
1 september 2016 – 1 september 2020
21 juni 2013 – 21 juni 2017
1 september 2016 – 1 september 2020

Sinds 2016 hebben de volgende wijzigingen in het bestuur plaatsgevonden:
Janus Smalbraak
Karin van Gilst
Beatrix Ruf
Jan Willem Sieburgh

Bestuurder
Bestuurder
Bestuurder
Bestuurder

Afgetreden op 21 juni 2017
Afgetreden op 11 september 2017
Afgetreden op 1 november 2017
Aangetreden op 21 november 2017
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SCHENKEN AAN HET
STEDELIJK MUSEUM FONDS

MOGELIJKHEDEN VAN SCHENKEN
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Er zijn verschillende manieren waarop u het Stedelijk Museum
kunt steunen. Onze meest genereuze begunstigers maken deel
uit van een van de exclusieve geefcirkels, die u op bijzondere
wijze betrekken bij de wereld van het Stedelijk. Het verhaal van
de kunstenaar, de ontwikkeling van de collectie van het Stedelijk,
de visie van het artistieke team en de dynamiek van de vele tentoonstellingen zullen ook deel worden van uw wereld.
Als begunstiger van de een van onze geefcirkels ervaart men
het Stedelijk van heel dichtbij. Mede dankzij de steun van onze
begunstigers worden er bijzondere tentoonstellingen mogelijk gemaakt. Ons team van curatoren en specialisten brengt
deze projecten zo dicht mogelijk bij de cirkels en opent deuren
waardoor inzichten worden gegeven in de Stedelijk-collectie
en tentoonstellingen. Tijdens de reizen die jaarlijks worden
georganiseerd maken de leden van de geefcirkels kennis met de
internationale omgeving waarin het Stedelijk zich beweegt.
Daarnaast is het een optie om het Stedelijk Museum Fonds in uw
testament op te nemen en zo een bedrag aan het museum na te
laten. Een Fonds op Naam kan zowel bij leven als middels een
testament worden ingesteld.
Het Stedelijk Museum Fonds beschikt over de ANBI status en is
als culturele ANBI geheel vrijgesteld van schenk- en erfbelasting.

HET STEDELIJK MUSEUM FONDS
DANKT…
Het Stedelijk Museum Fonds is zijn begunstigers veel dank
verschuldigd.

– 1000 Steps
– De heer en mevrouw van Alkemade-Deiters
– De heer Antal en mevrouw Bartels
– De heer en mevrouw Benthem
– De heer Biemond en de heer Nassiri
– Don Quixote Foundation
– De heer en mevrouw Drake
– De heer en mevrouw Dreesmann-Beerkens
– Stg. Hartwig Foundation
– De heer Ter Heide
– De heer Grosfeld en mevrouw Homan van der Heide
– De heer en mevrouw Haank-Grondijs
– Leo en Elsbeth Hertz Foundation
– De heer en mevrouw De Heus-Zomer
– De heer en mevrouw Kuiper
– De heer en mevrouw Léons
– LUMA Foundation
– De heer Mulder
– De heer en mevrouw Van Ogtrop-Quintus
– Mevrouw Plotnitsky
– De heer en mevrouw Polak
– De heer Renders
– Ringier Collection
– De heer Roepers
– De heer en mevrouw Smit-Schulting
– De heer en mevrouw Thuis-Kruijff
– Tijl Aankoop Fonds
– Triton Collection Foundation
– De heer en mevrouw Vorst
– Anonieme begunstigers
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VERANTWOORDING

De giften die het Stedelijk Museum Fonds mag ontvangen hebben
op een enkele uitzondering na altijd een oormerk. De bedragen
kunnen zo worden aangewend 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 bestemmingsreserves. Daarnaast heeft het Fonds bijdragen
geworven die een specifieke bestemming hebben. Vereist is niet dat
een bedrag in een bepaald jaar wordt uitgekeerd, maar dat het wordt
gebruikt voor een specifieke doelstelling, de bestemmingsfondsen
en -reserves. Deze worden in de jaarrekening nader verantwoord.
Per balansdatum bedragen de liquide middelen € 1,2 miljoen.
Hiermee is het Fonds goed in staat aan zijn verplichtingen te
voldoen. Over 2016 bedroeg de solvabiliteit 96%. Het totaal van de
bestedingen aan de doelstellingen ten opzichte van het totaal van de
baten bedroeg over 2016 95%. Het totaal van de kosten van eigen
fondsenwerving ten opzichte van de baten uit eigen fondsenwerving
bedroeg over 2016 5%.
De operationele en financiële risico’s voor het Fonds zijn minimaal,
gezien de zeer geringe vaste kosten, te weten de kosten voor beheer
en administratie. De overige inkomsten worden 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 financiële
middelen hiervoor geworven zijn. Op deze manier wordt het risico
van een liquiditeitstekort vermeden.
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GEFINANCIERDE PROJECTEN

STEUN VANUIT HET
STEDELIJK MUSEUM FONDS
De giften die het Stedelijk Museum Fonds mag ontvangen
hebben altijd een oormerk. De bedragen kunnen zo worden
aangewend voor de verschillende doelen van het Fonds: het
mogelijk maken van tentoonstellingen en restauraties, het doen
van aankopen en het ondersteunen van educatieve projecten.
In het overzicht hieronder is te zien met welke bedragen het
Fonds heeft kunnen bijdragen aan tentoonstellingen en projecten
van het Stedelijk Museum.
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TENTOONSTELLINGEN
Jean Tinguely: Machinespektakel
Rirkrit Tiravanija: Tomorrow is the Question
Amsterdamse School
Avery Singer: Scenes
Jordan Wolfson: MANIC/LOVE/TRUTH/LOVE
Mohamed Bourouissa: Horseday

€50.000,00
€10.000,00
€185.000,00
€24.500,00
€30.000,00
€
4.750,00
€304.250,00

AANKOPEN
Saskia Noor van Imhoff #+14.11
Verschillende digitale kunstwerken
Steve McQueen Broken Column

€25.000,00
€35.000,00
€250.000,00
€310.000,00

EDUCATIE
Blikopeners
Blikopeners: video
Rondleidingen op Maat

€60.000,00
€5.000,00
€15.000,00
€80.000,00

VRIJ BESTEEDBAAR
Restauraties Tinguely
Bijdrage Development

€100.000,00
€120.000,00
€ 220.000,00

Totaal

€ 914.250,00

TENTOONSTELLINGEN
Het Stedelijk Museum Fonds heeft bijgedragen aan de financiering van de volgende zes tentoonstellingen.
RIRKRIT TIRAVANJIA: TOMORROW IS THE QUESTION
4 jun - 26 jun 2016
Sinds 2015 hebben het Stedelijk Museum en het Holland Festival
hun samenwerking geïntensiveerd. Jaarlijks presenteert een
beeldend kunstenaar – die werkt op het snijvlak van beeldende
kunst en performance – op uitnodiging van de twee instellingen
een gratis toegankelijk werk in de openbare ruimte, namelijk op
het Museumplein.
In 2016 was het de beurt aan Rirkrit Tiravanija (1961). Met
Tomorrow is the Question nodigde hij het publiek met een serie
chromen pingpongtafels uit voor een potje tafeltennis. Het
uitgangspunt van zijn werk is sociale interactie. Tiravanija exposeerde zijn werk over de hele wereld en wordt gezien als een van
de meest invloedrijke multimediakunstenaars van zijn generatie.
Met zijn installatie op het Museumplein tart Tiravanija de grens
tussen kunst en het echte leven. Op humoristische wijze toont
hij zijn radicale visie op de klassieke tentoonstellingsvorm en de
bijbehorende etiquette. Hij stelt daar een theatralere en socialere
ervaring voor in de plaats. Tiravanija ziet kunst als iets wat een
kunstenaar samen met zijn publiek maakt, het liefst buiten de
muren van een tentoonstellingsruimte, zo laagdrempelig mogelijk. Hij wil hedendaagse kunst toegankelijk maken en de afstand
tussen kunstenaar en toeschouwer verkleinen door sociale
ontmoetingen te ensceneren. ‘It is not what you see that is important, but what takes place between people,’ aldus Tiravanija.
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Rirkrit Tiravanjia, Tomorrow is the Question.
Foto: Hanna Hachula
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WONEN IN DE AMSTERDAMSE SCHOOL
Ontwerpen voor het interieur 1910-1930
9 apr - 28 aug 2016

Na WOII kregen het constructivisme van De Stijl en het functionalisme van het Bauhaus de overhand. Pas in de jaren ’70 kwam er
in Nederland weer aandacht voor de Amsterdamse School. Het
Stedelijk organiseerde in 1975 de eerste grote museale presentatie. Het overzicht dat nu wordt gepresenteerd is het resultaat van
jarenlang onderzoek én een speurtocht die leidde naar meubelen
bij particulieren thuis – veel van deze stukken maken deel uit van
de tentoonstelling.

In 2016 keerde de Amsterdamse School terug in het Stedelijk.
Wonen in de Amsterdamse School is een spectaculair overzicht
van interieurontwerpen van de Amsterdamse School: meubelen,
lampen, klokken, keramiek, textiel en grafische toepassingen
als behang. De tentoonstelling bevat meer dan 500 bijzondere
ontwerpen van onder meer Jaap Gidding, Michel de Klerk, Piet
Kramer, Hildo Krop en Marie Kuyken.

De totstandkoming van Wonen in de Amsterdamse School
wordt mede mogelijk gemaakt dankzij het VSB Fonds, het
Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en Kossmann.dejong
exhibition architects en additionele steun van de PW Janssen
Friesche Stichting.
De publicatie Wonen in de Amsterdamse School is mede
mogelijk gemaakt dankzij de steun van het Hartenfonds, het
Prins Bernhard Cultuurfonds en de Gravin MAOC van Bylandt
Stichting.
Het Stedelijk Museum is hoofdsponsor Rabobank Amsterdam
zeer erkentelijk voor het mede mogelijk maken van deze
tentoonstelling.

Foto: Gert Jan van Rooij

De Amsterdamse School (1910-1930) is een expressieve stroming in de Nederlandse architectuur, ontstaan in Amsterdam. De
stroming is wat rijkdom aan vormen betreft uniek in Nederland
en betrof niet alleen architectuur maar ook ontwerpen voor
meubelen en andere interieuronderdelen zoals lampen, klokken,
haarden en textiel. In de jaren ’20 was de Amsterdamse School
van groot belang. De expressieve vormen en kleuren waren uniek
in Nederland en ook internationaal van invloed.
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Preview Wonen in de Amsterdamse School.
Foto: Fabian Landewee
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AVERY SINGER - SCENES
23 apr - 2 okt 2016

STEDELIJK CONTEMPORARY
Avery Singer – Scenes maakt deel uit van de reeks Stedelijk
Contemporary. Het Stedelijk Museum presenteert voortdurend
dynamische solo-tentoonstellingen van een veelbelovende
generatie kunstenaars. Het gaat veelal om nieuwe producties en
recente aankopen. Het Stedelijk reageert hiermee op de actualiteit en stimuleert hedendaags talent door, in sommige gevallen,
ook de positie van opdrachtgever in te nemen. Voor het Stedelijk
zijn kunstenaars de betekenisgevers van onze tijd. Door een
duurzame relatie aan te gaan met de kunstenaars van nu krijgt
de collectie van de toekomst een gezicht.

Voor haar eerste Nederlandse solotentoonstelling ontwikkelde
de Amerikaanse kunstenaar Avery Singer (New York, 1987) een
aantal nieuwe schilderijen, die samen met de onlangs verworven
installatie Untitled (2015) en ander recent werk worden getoond
in de VandenEnde Foundation Zaal. Als een inleiding op Scenes
heeft de kunstenaar een kleine presentatie van werken uit de
Stedelijk-collectie samengesteld, te zien in de IMC Zaal.
Singer verwierf bekendheid door haar originele gebruik van
hedendaagse ontwerptechnieken in de ontwikkeling van schilderijen. Met de 3D-ontwerpprogramma’s SketchUp en Blender
genereert ze digitale composities, die vervolgens op doek
worden geprojecteerd en met een airbrush worden ingekleurd.
Haar kleurenpalet beperkt zich voornamelijk tot grijstinten, een
verwijzing naar de eeuwenoude traditie van de grisaille.

De presentaties in 2016 en 2017 worden mede mogelijk gemaakt
door Ammodo

Een ander belangrijk thema in het werk van Singer is de kunstwereld zelf – het netwerk van curatoren, verzamelaars, critici
en galeries. Met gevoel voor ironie verbeeldt ze de verhouding
tussen kunstenaar en kunstwereld en de bijbehorende rituelen en
gedragingen. Daarnaast refereren haar abstracte figuren aan de
formele esthetiek van vroege twintigste-eeuwse kunststromingen
zoals het kubisme.
De illusie van driedimensionaliteit wordt niet alleen gecreëerd
door het trompe-l’oeil effect, de omvang en de plaatsing van
Singers schilderijen, maar ook door het productieproces.
Doordat haar werk in de digitale ruimte ontstaat, vertegenwoordigt het enerzijds een gebrek aan materialiteit, terwijl het
anderzijds juist een fysieke, tastbare vorm aan diezelfde digitale
wereld geeft.
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Avery Singer, Scenes. Foto: Gert Jan van Rooij
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MOHAMED BOUROUISSA: HORSEDAY
10 sep 2016 - 8 jan 2017

dit evenement naar indrukwekkende foto’s, een film en een aantal sculpturen. De beelden refereren op een spannende manier
aan het idee van de klassieke, soms stereotype cowboy. De video
bestaat grotendeels uit footage van het dagelijks leven in combinatie met het geënsceneerde evenement.

In 2015 kocht het Stedelijk een foto en een tweeschermsvideo
van de Frans-Algerijnse kunstenaar Mohamed Bourouissa aan.
Beide werken vormen een facet van het project Horseday (2013 heden). In het najaar van 2016 toonde het Stedelijk ze als onderdeel van een door de kunstenaar vormgegeven ruimtevullende
installatie. Vanuit het Stedelijk Museum Fonds is de publicatie
gefinancierd die bij de tentoonstelling is verschenen.

Ook deze presentatie maakte deel uit van Stedelijk
Contemporary (zie pagina 14).

Foto: Gert Jan van Rooij

Bourouissa (1978, Blida) woont en werkt in Parijs. Hij staat
bekend om zijn directe, krachtige kleurenfoto’s van jongeren en
het dagelijks leven in de buitenwijken van Parijs. Voor zijn meest
recente werk Horseday werkte Bourouissa samen met een lokale
gemeenschap in Philadelphia (VS). Gefascineerd door de rol die
ruiters, stallen en paarden in de Afro-Amerikaanse gemeenschap
hebben, organiseerde hij samen met kunstenaars en ruiters een
wedstrijd voor het mooist versierde paard. Bourouissa vertaalde
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JEAN TINGUELY: MACHINESPEKTAKEL
1 okt 2016 - 5 mrt 2017
Precies 25 jaar na zijn dood presenteert het Stedelijk het retrospectief Machinespektakel: de grootste tentoonstelling van deze
kunstenaar ooit in Nederland.

Te zien zijn de vroege draadsculpturen en reliëfs waarmee hij de
abstracte schilderijen van kunstenaars als Malevich, Miró en Klee
nabootst en verandert door ze in beweging te zetten; de interactieve tekenmachines en wild dansende installaties van schroot,
afval en gebruikte kledingstukken; en zijn strakke, militaristisch
aandoende zwarte sculpturen.
De tentoonstelling is georganiseerd door het Stedelijk Museum
Amsterdam in samenwerking met Museum Kunstpalast,
Düsseldorf. De tentoonstelling is mede mogelijk gemaakt
dankzij de genereuze steun van de Turing Foundation, All Art
Initiatives B.V., het Blockbusterfonds, de LUMA Foundation en
additionele steun van the Swiss Arts Council Pro Helvetia, het
Prins Bernhard Cultuurfonds, Walter A. Bechtler Foundation,
Switzerland en Museum Tinguely, Basel.

Foto: Gert Jan van Rooij

De Zwitserse kunstenaar Jean Tinguely (1925–1991) speelde in
de jaren vijftig een grote rol in de ontwikkeling van de kinetische kunst. Dit overzicht toont meer dan honderd, merendeels
werkende machinesculpturen, films, foto’s, tekeningen en
archiefmateriaal. Op chronologische en thematische wijze
worden Tinguely’s artistieke ontwikkeling en motieven zichtbaar
gemaakt; zoals zijn voorliefde voor absurd spel en zijn fascinatie
voor destructie en vergankelijkheid.
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JORDAN WOLFSON
27 nov 2016 – 23 apr 2017
Het Stedelijk presenteert de Amerikaanse kunstenaar Jordan
Wolfson (1980), een van de meest uitgesproken vertegenwoordigers van een nieuwe generatie kunstenaars die reflecteert op
de digitalisering van de samenleving en andere technologische
ontwikkelingen.
De solotentoonstelling is opgezet als een tweeluik. In beide
presentaties staan Wolfsons spectaculaire animatronic wezens
centraal; fascinerende maar ook angstaanjagende, door computers aangedreven mensfiguren, uitgerust met sensoren waarmee
ze interactie aangaan met het publiek. Ook zijn er videowerken
en digitale schilderijen te zien.
Deel 1: MANIC / LOVE
27 november 2016 t/m 29 januari 2017
Deel 2: TRUTH / LOVE
18 februari t/m 23 april 2017

Foto: Gert Jan van Rooij
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Opening Jordan Wolfson MANIC / LOVE.
Foto: Fabian Landewee
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AANKOPEN

met de betekenis en de waarde van een werk als je het uit de
oorspronkelijke context haalt en gebruikt als materiaal voor een
nieuw werk? Specifiek voor het werk in het Stedelijk is het gebruik van de humidifier, een bevochtiger die vaak gebruikt wordt
bij de opslag en conservering van producten, maar die hier het
precaire evenwicht in het museumklimaat aan de orde stelt.

Een andere doelstelling van het Stedelijk Museum Fonds is
bijdragen aan het beheer en de uitbreiding van de collectie van
het Stedelijk Museum. In 2016 zij de volgende aankopen dankzij
steun vanuit het Fonds mogelijk gemaakt.
SASKIA NOOR VAN IMHOFF #+14.11
Tijl Aankoop Fonds
Saskia Noor van Imhoff werd in 1982 geboren in Mission
(Canada). Zij studeerde aan de Gerrit Rietveld Academie (20042008) en aan De Ateliers (2010-2012). In 2013 was zij genomineerd voor de Volkskrant Beeldende Kunst Prijs. In 2013 verbleef
Van Imhoff in Künstlerhaus Bethanien, Berlijn en had zij een
tentoonstelling in het Slot Bad Bentheim als winnaar van het
Ruisdael Stipendium. In Amsterdam wordt zij vertegenwoordigd
door Galerie Fons Welters.

Het werk # +14.11 van Saskia Noor van Imhoff werd in 2015
door het Stedelijk Museum aangekocht. Het is een ruimtelijke
installatie die bestaat uit foto’s, objecten en een luchtbevochtiger.
Voor de eerste presentatie van dit werk in het museum maakt
de kunstenaar een site-specific installatie, toegespitst op zowel
de architectuur van de museumzalen, als op de collectie van het
Stedelijk. Van Imhoff haalt hiervoor (onbekende) objecten uit het
depot, en maakt de methoden van conservering, classificering en
opslag onderdeel van haar installatie. De titel van de tentoonstelling is # + 23.00, het werk met de titel # +14.11 is hier een
onderdeel van.

Foto: Gert Jan van Rooij

De werkwijze van Saskia Noor van Imhoff is te vergelijken met
die van een archeoloog die steeds weer graaft naar diepere (betekenis)lagen en onverwachte objecten om nieuwe verhaallijnen
mee te creëren. Zij vraagt zich af: Hoe kijken we naar een werk
in steeds wisselende situaties en presentaties? Wat gebeurt er
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DIGITALE KUNSTWERKEN
Dankzij steun van het Tijl Aankoop Fonds en een anonieme
begunstiger heeft het Stedelijk Museum samen met MOTI een
selectie digitale kunstwerken voor de collectie kunnen verwerven.
Het Stedelijk Museum Amsterdam en MOTI in Breda kopen
gezamenlijk 16 digitale topwerken aan van hedendaagse kunstenaars uit binnen- en buitenland, die behoren tot de grondleggers van de digitale kunst. De gezamenlijke aankoop met het
Stedelijk Museum Amsterdam is een investering in een nationale
collectie op het gebied van digitale kunst. Deze samenvoeging
van museale visie overstijgt het lokale museumbeleid. De door
MOTI ingezette koers voor het verzamelen van digitale kunst sluit
perfect aan op het beleid van het Stedelijk Museum Amsterdam,
dat altijd gericht is op nieuwe vormen van kunst, en zich met
name interesseert in de cross over tussen grafische vormgeving
en beeldende kunst.

In een tijd waar musea steeds vaker worden aangesproken op
artistieke onderscheidenheid en als culturele onderneming, is
samenwerking op nationaal niveau een logische stap. Met deze
gezamenlijke aankoop willen de twee musea de zichtbaarheid
van de digitale kunst voor publiek garanderen en verankeren in
de Collectie Nederland.
Bij de samenstelling van deze gezamenlijke aankoop door Ward
Janssen (MOTI) en Bart Rutten (Stedelijk Museum) is specifiek
gelet op kunstwerken die de veranderende rol en beeldtaal in het
internettijdperk onder de loep nemen, als kunstwerk op het web
of als kritische reactie op de digitalisering van de maatschappij.
De aankoop bestaat uit werk van de toonaangevende hedendaagse Nederlandse kunstenaars Constant Dullaart, Rafael
Rozendaal, Floris Kaayk, Rosa Menkman, Geoffrey Lillemon en
Jan Robert Leegte; pioniers van digitale kunst in de afgelopen decennia JODI, Martine Neddam (onder pseudoniem
Mouchette), Olia Lialina, en Alexei Shulgin; en de internationale
kunstenaars Jon Rafman, Petra Cortright, Jonas Lund en Michael
Mandiberg.

Rosa Menkman, A Vernacular of File Formats, 2010.
Collectie Stedelijk Museum Amsterdam, gezamenlijke
aankoop met MOTI, Breda, 2016

MOTI initieerde de samenwerking met het Stedelijk Museum
Amsterdam, een culturele trekpleister met enorm publieksbereik.
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STEVE MCQUEEN, BROKEN COLUMN (2014)
De installatie Broken Column is een verrassende zet voor
McQueen, bekend van film- en videowerk. Het bestaat uit een
statige zuil van Zimbabwaans zwart graniet op een pallet, en
een kleinere versie op een sokkel. De vorm doet denken aan
een Victoriaans grafmonument, verwijzend naar de traditie om
een boom schuin af te kappen wanneer een jongeman voortijdig
overlijdt. McQueen ziet Broken Column als een monument voor
diverse levens die onnodig vroeg zijn afgekapt, in schietpartijen
en druggerelateerde geweldsdelicten die – doorgaans zwarte –
gemeenschappen wereldwijd teisteren.

RESTAURATIE
De Zwitserse schilder en beeldhouwer Jean Tinguely (19251991) groeide op in Bazel. Tinguely is bekend geworden door zijn
kinetische kunstwerken. Hij maakte deel uit van het Nouveau
Réalisme, een Franse kunststroming verwant aan de Pop-art
beweging. Ook het Franse dadaïsme komt duidelijk terug in zijn
werk. Ook ‘de beweging in kunst’ is duidelijk terug te zien. Zijn
bewegende en veranderende machines waren een uitdrukking
van zijn overtuiging dat de essentie van zowel het leven als de
kunst bestaat uit continue verandering, beweging en instabiliteit.

Jean TInguely, Méta II, 1971. Foto: Gert Jan van Rooij
Steve McQueen, Broken Column, 2014.
Schenking Olga en Max Vorst aan de collectie van het
Stedelijk Museum Amsterdam, 2016

Het extreem zware, donkere graniet van deze sculptuur is gedolven op Grenada, een eiland waar de bevolking voornamelijk
bestaat uit de nazaten van de Afrikaanse slaven waartoe ook de
ouders van McQueen behoren die daar opgroeiden.

In aanloop naar de grote tentoonstelling gewijd aan Jean
Tinguely in het Stedelijk (zie ook pag. 17) heeft een grootschalig restauratieproject plaatsgevonden. In de collectie van het
Stedelijk Museum Amsterdam bevinden zich 13 driedimensionale werken van Jean Tinguely, waarbij metaal het belangrijkste
materiaal is. Alle werken hebben in het verleden bewogen, de
een wat langer dan de ander. Sommige werken zijn lang niet
uit het depot geweest, andere worden zo nu en dan opgesteld,
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werkend of in rust. Voor de meeste geldt dat ze door het karakter
van Tinguely’s werk, al dan niet versterkt door het (veelvuldig)
opstellen in werkende toestand, in het verleden onderhevig zijn
geweest aan slijtage. Om deze reden konden de meeste objecten
niet meer werkend opgesteld worden.

EDUCATIE
Ten slotte ondersteunt het Stedelijk Museum Fonds ook de educatieve projecten van het Stedelijk.
BLIKOPENERS

Dankzij ruimhartige steun via het Stedelijk Museum Fonds zijn de
werken van Tinguely weer in goede staat teruggebracht.

Sinds 2008 zijn de Blikopeners werkzaam in het Stedelijk
Museum. Blikopeners zijn jongeren tussen de 15 en 19 jaar
oud met een bijbaan voor een jaar bij het Stedelijk Museum
Amsterdam. In september 2015 startte de zevende groep
Blikopeners. Blikopeners hebben letterlijk een open ‘blik’ en een
open mind voor kunst, vormgeving en het museum. Zij openen
‘blikken’ van anderen en gebruiken daarvoor hun persoonlijke
ervaring en kennis. Zij zorgen voor uitwisseling over kunst tussen
jongeren en musea.

Blikopeners van 2016-2017.
Foto: Tomek Whitfield
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Door Blikopeners krijgen jongeren meer vertrouwen om kunst te
interpreteren en het vormen van een eigen mening over kunst.
Blikopeners geven rondleidingen, advies en hun kritische mening
over verschillende onderdelen van het museum. Ook organiseren
zij activiteiten voor leeftijdsgenoten. In 2015 hebben zij projecten
als Art-ober en What the Art?! georganiseerd.
De Blikopeners worden, naast de steun vanuit het Stedelijk
Museum Fonds, ruimhartig gesteund door Fonds 21.

RONDLEIDINGEN OP MAAT
Het Stedelijk organiseert verschillende soorten rondleidingen
voor verschillende doelgroepen. Iedere zondag vinden er bijvoorbeeld instaprondleidingen en familierondleidingen plaats. Eén
keer per maand is er naast deze rondleidingen ook een interactieve rondleiding op zaal, genaamd Walk&Talk. Bij deze rondleiding
staan korte opdrachten en filosoferen over kunst en gebouw
centraal. De Walk&Talk is ook persoonlijk te boeken, bijvoorbeeld
voor familie of bedrijf.

Onvergetelijk Stedelijk.
Foto: Tomek Dersu Aaron

Het programma Onvergetelijk Stedelijk biedt speciale rondleidingen voor personen met Alzheimer (of andere vormen van dementie) en hun mantelzorgers. Het doel van deze rondleidingen is
kunst ook voor deze groep toegankelijk te maken. De deelnemers
bekijken, in een ontspannen en positieve sfeer, kunstwerken in
de collectieopstelling. Samen gaan ze hierover in gesprek en
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laten zich inspireren door creatieve opdrachten. Onvergetelijk
Stedelijk heeft maandelijks een ander thema en wordt uitgevoerd
door speciaal opgeleide museumdocenten.
Het afgelopen jaar is er in het Stedelijk Museum met dank aan
de steun van de Stichting Leo en Elsbeth Hertz Foundation veel
gebeurd rondom de voorzieningen en rondleidingen op maat
voor bezoekers met een beperking. Deze jaarlijkse bijdrage stelt
het museum in staat om aangepaste rondleidingen aan te bieden
en op die manier beter aan de behoeftes van onze bezoekers met
een beperking te voldoen. Hiermee vergroten we de toegankelijkheid van ons museum voor een diverse groep mensen die om
uiteenlopende (gezondheids)redenen moeilijk mee kunnen in de
gebruikelijke dagelijkse bezoekersstroom en meer tijd, ruimte of
begeleiding nodig hebben. Het afgelopen jaar hebben 884 volwassenen en 150 kinderen op deze manier het Stedelijk Museum
bezocht.1
Om bezoekers beter te informeren over de voorzieningen voor
mensen met een beperking, is er bovendien een speciale plattegrond gemaakt. Hierop zijn de voorzieningen zoals liften en invalidentoiletten gehighlight. Bezoekers kunnen deze thuis printen
en op die manier hun bezoek voorbereiden. In het museum delen
vrijwilligers de plattegrond uit en tekenen – indien gewenst - een
aanbevolen route. Ook is er voor het eerst een groot lettertype
boek gemaakt bij de Matisse tentoonstelling voor wie de zaalteksten te klein zijn. Het is de wens van het museum om deze
voorziening ook te kunnen bieden bij de vaste collectie na de
grootschalige collectiewisseling die gepland staat voor 2017.
1 Deze cijfers vallen in werkelijkheid hoger uit. Niet alle
bezoekers met een beperking melden zich van te voren
aan bij de afdeling educatie. Ook zitten steeds vaker
zorgleerlingen (voorheen kinderen met een ‘rugzakje’) in
het reguliere onderwijs.
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Diner voor fondsbegunstigers en preview van de tentoonstelling
Opwinding, samengesteld door Rudi Fuchs.
Foto: Ernst van Deursen
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FONDSPROGRAMMA

HIGHLIGHTS UIT HET

Nieuwjaarsreceptie en preview van de tentoonstelling
Isa Genzken – Mach Dich hübsch!
Foto: Ernst van Deursen

Stedelijk Zomerfeest, opening Dream Out Loud.
Foto: Fabian Landewee

Preview Jordan Wolfson MANIC / LOVE.
Foto: Fabian Landewee
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Stedelijk Art Journey New York:
studiobezoek Seth Price

Stedelijk Art Journey New York:
bezoek aan het Whitney Museum
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COLOFON
Samenstelling en eindredactie:
Josine Hoogenraad (Medewerker Stedelijk Museum Fonds)
Jaarrekening: Audrey Moestadja (Manager Finance & Control)
CONTACT
T: 020 5732 710 | E: fonds@stedelijk.nl | W: www.stedelijk.nl/fonds

STEDELIJK MUSEUM FONDS
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BIJLAGEN
JAARREKENING 2016
BALANS
(Na Resultaatbestemming)
ACTIVA		
Ref.
Liquide middelen en vorderingen
Vorderingen
Liquide middelen

1.
2.

31-12-2016
€

31-12-2015
€

186.686
1.172.546

819.393
2.272.901

1.359.232

3.092.294

3a.
3b.

1.239.722
65.689

1.351.052
32.689

		

1.305.411

1.383.741

Stichting Stedelijk Museum		
Overige schulden		

0
53.821

1.698.773
9.780

4.

53.821

1.708.553

Totale Passiva		

1.359.232

3.092.294

Totale Activa
PASSIVA
Reserves en fondsen
Reserves
Fondsen

Schulden en overlopende posten
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2016
Realisatie
		 2016
€
BATEN
Ref.
Baten van particulieren
282.500
Baten van bedrijven
180.000
Baten van andere organisaties zonder winststreven
495.870
Baten van andere fondsenwervende organisaties
0
Som van de geworven baten
5.
958.370
LASTEN
Besteed aan doelstellingen:
Doelstelling A: Tentoonstellingen
Doelstelling B: Educatie, Interpretatie & Publicatie
Doelstelling C: Kunstaankopen
Doelstelling D: Vrij besteedbaar

Wervingskosten
Kosten Educatie en Publieksbegeleiding
Kosten beheer en administratie
Som der lasten

6.
6.
6.

Saldo voor financiële baten en lasten

Budget
2016
€

Realisatie
2015
€

1.290.000

286.660
58.331
965.207
11.008
1.321.206

1.162.381

939.214
67. 3 1 1
325. 992
108.700
1.441.217

52.166
83.119
43.261 		
30.839
57.000
1.040.516 1.302.500

34.591
34.032
48.701
1.558.541

304.250
80.000
310.000
220.000
914.250

-82.146

-12.500

-237.335

3.816

15.000

8.400

SALDO VAN BATEN EN LASTEN

-78.330

2.500

-228.935

Bestemming saldo van baten en lasten:
Toevoeging/onttrekking aan:
Bestemmingsreserve Algemeen SMA
Bestemmingsreserve Tentoonstellingen SMA
Bestemmingsreserve Herinrichting SMA
Bestemmingsfonds Acquisitie SMA
Bestemmingsfonds Educatie SMA
Bestemmingsfonds Tentoonstellingen SMA

-51.891
0
-9.257
2.500
-50.182
0
-25.000
0
8.000
0
50.000 		

36.891
-278.515
-20.000
25.000
7.689

-78.330

-228.935

Saldo financiële baten en lasten

Totaal besteed aan doelstellingen
t.o.v. het totaal van de baten

95,40%

Kosten eigen fondsenwerving
t.o.v. de baten uit eigen fondsenwerving		

33

5,44%

2.500

TOELICHTING KASSTROOMOVERZICHT OVER 2016
			
				
				
Exploitatiesaldo

2016
€

2015
€

-82.146

-237.335

aanpassen voor:
Mutatie afschrijvingen/voorzieningen/reserves

0

0

632.707
-1.654.732

-761.071
1.600.006

-1.104.171

601.600

3.816

8.400

0
0

0
0

0

0

Mutatie liquide middelen
Saldo liquide middelen per 1 januari

-1.100.355
2.272.901

610.000
1.662.901

Saldo liquide middelen per 31 december

1.172.546

2.272.901

Veranderingen in werkkapitaal:
Mutatie vorderingen
Mutatie kortlopende schulden
Totaal kasstroom uit operationele activiteiten
Kasstroom uit bedrijfsoperaties:
Rentebaten
Investeringen
Mutatie financiële vaste activa
Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten
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ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE FINANCIELE VERSLAGLEGGING
Algemeen
Om de vergelijkbaarheid met toekomstige jaarrekeningen te waarborgen heeft het Bestuur
van Stichting Stedelijk Museum Fonds uit eigen vrije wil besloten de jaarrekening vanaf het
boekjaar 2015 op te stellen conform de (herziene) Richtlijn 650 Fondsenwervende instellingen. Deze Richtlijn is opgesteld door de Raad voor de Jaarverslaggeving waarbij gebruik is
gemaakt van de kennis en de kunde van het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) om op
uniforme wijze de ontvangsten en bestedingen van fondsenwervende instellingen zichtbaar
te maken.
Verslaggevingsperiode
Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van een verslagperiode van een jaar. Het boekjaar
valt samen met het kalenderjaar.
Vergelijking met voorgaand jaar
De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd
gebleven ten opzichte van het voorgaande jaar.
Activiteiten
De activiteiten van Stichting Stedelijk Museum Fonds bestaan voornamelijk uit het verlenen
van steun in de meest uitgebreide zin des woords aan Stichting Stedelijk Museum Amsterdam
(het “Stedelijk Museum”) ten behoeve van het organiseren van tentoonstellingen en educatieve activiteiten, het uitoefenen van collectiebeheer, waaronder acquisities van kunstwerken en
het uitvoeren van bijzondere renovaties door het Stedelijk Museum door het bijeenbrengen,
beheren, beleggen en administreren van de gelden welke ten bate van het Stedelijk Museum
door de stichting zijn verkregen. Tevens het uitkeren van gelden aan het Stedelijk Museum. De
stichting tracht dit doel te verwezenlijken door alle wettige middelen die het bestuur voor het
bereiken van de doelstelling dienstig acht, of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
Continuïteit van de activiteiten
Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling. Het bedrag
van reserves en fondsen bedraagt ultimo boekjaar € 1.305.411.
Valuta
De jaarrekening is opgesteld in euro’s, de functionele valuta van het Fonds. Transacties in
vreemde valuta gedurende de verslagperiode zijn in de jaarrekening verwerkt tegen de koers
op transactiedatum.
Schattingen
Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening 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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Verbonden partijen
Als verbonden partij worden aangemerkt: alle rechtspersonen 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 het bestuur 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. Stichting Stedelijk Museum Fonds is verbonden met Stichting Stedelijk Museum
Amsterdam.
GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA EN DE
RESULTAATBEPALING
Vorderingen
Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie. Vorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde
kostprijs. Als de ontvangst van de vordering is uitgesteld op grond van een verlengde overeengekomen betalingstermijn wordt de reële waarde bepaald aan de hand van de contante
waarde van de verwachte ontvangsten en worden er op basis van de effectieve rente rente-inkomsten ten gunste van de staat van baten en lasten gebracht. Voorzieningen wegens
oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering.
Liquide middelen
De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde en staan vrij ter beschikking van de Stichting Stedelijk Museum Fonds.
Reserves en fondsen
Bestemmingsreserve
Aan deze van het vermogen afgezonderde reserve is door het bestuur een in de jaarrekening
omschreven bestedingsmogelijkheid gegeven. Deze ligt in het verlengde van de doelstelling
van de stichting. De bestemmingsreserve wordt aangehouden voor (incidentele/onvoorziene) bijdragen aan het Museum.
Bestemmingsfondsen
Bestemmingsfondsen zijn een afgezonderde deel van het eigen vermogen waaraan derden
een beperkte bestedingsmogelijkheid hebben gegeven. Het bedrag en de doelstelling van
de fondsen wordt in de toelichting op de balans vermeld.
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 de balans per 31 december
ACTIVA		
			
1. Vorderingen
Nog te ontvangen bijdragen
Nog te ontvangen rente
Stedelijk Museum Amsterdam

31-12-2016
€

31-12-2015
€

82.870
3.816
100.000
186.686

810.993
8.400
0
819.393

De nog te ontvangen bijdragen betreffen de toegezegde bijdragen voor tentoon
stellingen en acquisitie. De vorderingen op Stedelijk Museum Amsterdam betreft een
tijdelijke vordering uit onderlinge verhoudingen, die in de loop van 2017 zijn verrekend.

			
2. Liquide middelen
RC Rabobank
Spaarrek Rabobank
De liquide middelen zijn vrij opneembaar.
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31-12-2016
€

31-12-2015
€

164.146
1.008.400
1.172.546

1.272.901
1.000.000
2.272.901

PASSIVA
			
			
3a. Reserves
Bestemmingsreserve Algemeen SMA
Bestemmingsreserve Tentoonstellingen SMA
Bestemmingsreserve Herinrichting SMA

31-12-2016
€

31-12-2015
€

0
0
1.239.722
1.239.722

51.891
9.257
1.289.904
1.351.052

Bestemmingsreserve Algemeen SMA:
Saldo per 1 januari
Mutatie uit resultaatbestemming
Saldo per 31 december

51.891
-51.891
0

15.000
36.891
51.891

Bestemmingsreserve tentoonstellingen SMA:
Saldo per 1 januari
Mutatie uit resultaatbestemming
Saldo per 31 december

9.257
-9.257
0

287.772
-278.515
9.257

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

31-12-2016
€

31-12-2015
€

Bestemmingsreserve herinrichting SMA:
Saldo per 1 januari
Mutatie uit resultaatbestemming
Saldo per 31 december

1.289.904
-50.182
1.239.722

1.309.904
-20.000
1.289.904

De bestemmingsreserve herinrichting SMA is gevormd uit de ontvangen rentebaten
over de afgelopen jaren, binnen Stichting Stedelijk Museum Fonds. Deze reserve
wordt aangewend met als doel het bekostigen van de kosten voor de restauratie en
nieuwbouw van het Stedelijk Museum, en voorts al hetgeen in de ruimste zin met één
en ander verband houdt.
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31-12-2016
€

31-12-2015
€

15.689
0
50.000
65.689

7.689
25.000
0
32.689

Bestemmingsfonds Educatie SMA:
Saldo per 1 januari
Mutatie uit resultaatbestemming
Saldo per 31 december

7.689
8.000
15.689

0
7.689
7.689

Bestemmingsfonds Acquisitie SMA:
Saldo per 1 januari
Mutatie uit resultaatbestemming
Saldo per 31 december

25.000
-25.000
0

0
25.000
25.000

0
50.000
50.000

0
0
0

31-12-2016
€

31-12-2015
€

0
53.821
53.821

1.698.773
9.780
1.708.553

			
3b. Fondsen
Bestemmingsfonds Educatie SMA
Bestemmingsfonds Acquisitie SMA
Bestemmingsfonds Tentoonstellingen SMA

Bestemmingsfonds tentoonstellingen SMA:
Saldo per 1 januari
Mutatie uit resultaatbestemming
Saldo per 31 december

			
4. Schulden en overlopende posten
Stichting Stedelijk Museum Amsterdam
Overige schulden

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
kortlopende karakter ervan.
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Niet uit de balans blijkende verplichtingen en rechten
Ultimo boekjaar heeft het Stedelijk Museum Fonds geen uit de balans blijkende
verplichtingen en rechten.
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Toelichting op de Staat van baten en lasten over 2016
Realisatie
2016
€

			

5. Baten uit eigen fondsenwerving
Baten van particulieren
Baten van bedrijven
Baten van andere organisaties zonder winststreven
Baten van andere fondsenwervende organisaties
Som van de geworven baten

282.500
180.000
495.870
0
958.370

Realisatie
2015
€
286.660
58.331
965.207
11.008
1.321.206

Het betreffen hier donaties en schenkingen uit de Curator Circle, International Collector
Circle en overigen ten behoeve van algemene, tentoonstellingen en educatieve
doelstellingen. Alle baten van particulieren vallen in de categorie donaties en giften.
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6.	Toelichting Besteed aan doelstellingen en kosten eigen fondsenwerving en beheer
en administratie
Specificatie en verdeling kosten naar bestemming

Bestemming

Lasten

Wervings
kosten

Doelstellingen
B:
Educatie,
A:
Inter
Tentoon
pretatie &
stellingen
Publicatie
€ 304.250 €80.000

C:
Kunstaankopen
€310.000

D:
Vrij
besteed
baar
€220.000 € 

Kosten
Educatie
en
publieks
begeleiding

Totaal
Realisatie

Totaal
Realisatie

Begroot

2016
2016
2015
914.250 € 1.162.381 €  1.441.217

- €

- €

Publiciteit en
communicatie

€  50.835 €  43.261 €

- €

94.096 € 

83.119 €

65.768

Personeels
kosten

€

- €

- €

23.519 €

23.519 € 

19.000 €

44.606

Kantoor- en
algemene
kosten

€

1.331 €

- €

7.240 € 

8.571 € 

38.000 €

6.872

Afschrijving
en rente

€

- €

- €

80 € 

- €

78

Afdrachten

€ 304.250 €80.000 €310.000 €220.000

- €

Beheer
en
administratie

€ 52.166

€ 43.261

€30.839

80 €

€ 1.040.516

€ 1.302.500

€ 1.558.541

Algemene toelichting
De stichting is gehuisvest in het Stedelijk Museum. De administratie van de stichting wordt
gevoerd door de afdeling Finance van het Stedelijk Museum. Het Stedelijk Museum heeft
een aantal medewerkers fondsenwerving in dienst van wie de werkzaamheden geheel ten
behoeve van het Fonds zijn. De stichting zelf heeft geen personeelsleden in dienst. De bezoldiging van bestuurder over 2015 bedroeg nihil (2014 eveneens nihil).
Toerekening van kosten
Het Fonds hanteert een consistente methodiek bij de toerekening van de kosten aan de divers 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 “beheer en administratie”. Dit betreft de kosten
van de administratieve afhandeling, accountantskosten en overige algemene kosten.
Overige gegevens
De controle verklaring van de accountant volgt op de volgende pagina’s.
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BIJLAGEN
BEGROTING 2017
		
Begroting
		
2017
			€
BATEN			
Baten van particulieren
Baten van bedrijven
Baten van vermogensfondsen
Baten van andere fondsenwervende organisaties
Som van de geworven baten 			 2.515.600
LASTEN
Besteed aan doelstellingen:
Doelstelling A: Tentoonstellingen
Doelstelling B: Educatiem, Interpretatie & Publicatie
Doelstelling C: Kunstaankopen		
Doelstelling D: Vrij besteedbaar
Besteed aan doelstellingen Stichting Stedelijk Museum Amsterdam		 3.392.810
Kosten eigen fondsenwerving			
80.790
Kosten voor beheer en administratie			
57.000
Som der lasten			 3.530.600
Saldo voor financiële baten en lasten 			 -1.015.000
Rentebaten en baten uit beleggingen 			

15.000

SALDO VAN BATEN EN LASTEN 			 -1.000.000
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