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1. Voorwoord van het bestuur
Na de succesvolle lancering in september 2014, heeft het Stedelijk Museum
Fonds zich in 2015 voor het eerst gedurende een volledig jaar kunnen inzetten
om particulieren aan het museum te binden. Met de begunstigers die zich bij de
kick off aan het Fonds hebben gecommitteerd, is een solide relatie opgebouwd.
Zij weten de weg naar het museum te vinden en voelen zich er thuis. Niet alleen
komen zij graag naar previews, openingen en andere bijeenkomsten, ook zien wij
hen regelmatig op eigen gelegenheid naar het museum komen. Daarnaast zijn
we er trots op dat er vanuit binnen- en buitenland veel in interesse is in het Fonds
en het museum daarmee kan rekenen op ruimhartige steun.
Het jaar 2015 was het eerste jaar waarin het Fonds de haar toevertrouwde gelden
heeft aangewend ten behoeve van de financiering van een groot aantal projecten
van het Stedelijk Museum. Hieronder vielen naast tentoonstellingen en aankopen
ook educatieve programma’s. Deze worden vanaf pagina 10 uitvoerig
omschreven. Op deze manier wordt invulling gegeven aan de doelstellingen van
het Fonds zoals het organiseren van tentoonstellingen en educatieve activiteiten,
de aankoop van kunstwerken en het uitvoeren van bijzondere renovaties.
Het bestuur heeft in 2015 een aantal veranderingen ondergaan: drie leden zijn
als bestuurder afgetreden, maar hebben zich opnieuw aan het Fonds verbonden
als Ambassadeur. Daarnaast is een Comité van Aanbeveling opgericht. Hierover
leest u meer vanaf pagina 5. We zijn zeer verheugd dat Marlies Cordia tot ons
bestuur is toegetreden.
Graag dank ik op deze plek mijn medebestuursleden voor hun inzet. Ik ben er
trots op deel uit te maken van het Stedelijk Museum Fonds en kijk tegelijkertijd
uit naar de voortzetting van onze goede samenwerking in de komende jaren.
Vriendelijke groet,

Martijn Sanders1
Voorzitter Stedelijk Museum Fonds

1

Janus Smalbraak was gedurende 2015 voorzitter van het Stedelijk Museum Fonds.
Het jaarverslag van 2015 is herzien in februari 2018 en wordt daarom ingeleid door de
voorzitter d.d. 1 februari 2018.
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2. Bestuursverslag
2.1 Doelstelling en Verantwoording
De doelstelling van het Stedelijk Museum Fonds is in de statuten als volgt
omschreven:
het verlenen van steun in de meest uitgebreide zin des woords aan
Stichting Stedelijk Museum Amsterdam 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; en het
uitkeren van gelden aan het Stedelijk Museum.
Het Stedelijk Museum organiseert jaarlijks een groot aantal tentoonstellingen. In
2015 zijn 16 verschillende tentoonstellingen te zien geweest. Additionele
financiering middels de steunstichting van het museum is daarbij onontbeerlijk.
Zo zijn wij bijzonder trots op de aanzienlijke bijdrage aan De oase van Matisse,
die ruim 360.000 bezoekers trok en daarmee de best bezochte tentoonstelling
werd uit de geschiedenis van het Stedelijk.
Met de educatieve projecten beoogt het Stedelijk een brede doelgroep aan te
spreken en de weg naar het museum te tonen. Speciale aandacht is er daarbij
voor scholieren. In 2015 zijn 37.927 leerlingen en studenten naar het Stedelijk
gekomen. Een groot deel komt met de klas en heeft zich op school voorbereid op
hun komst naar het Stedelijk. Ook zijn er dankzij de steun van particulieren elke
zondag kunstenaarsworkshops voor kinderen. Met de steun van het Fonds kan
het museum daarnaast ook bezoekers met een beperking een rondleiding op
maat bieden.
Wereldwijd staat de collectie van het Stedelijk in hoog aanzien. Het Fonds zet
zich in om financiering ten behoeve van zowel het behoud als de uitbreiding van
de collectie te kunnen realiseren. Naast aankopen zijn restauraties en
onderzoeksprojecten van groot belang om onder meer de schilderijen en
sculpturen in goede staat te kunnen bewaren.
Om effectief te kunnen werven voor deze belangrijke doelen heeft het Stedelijk
Museum in 2014 een steunfonds opgericht: het Stedelijk Museum Fonds. Het
Fonds heeft een onbezoldigd bestuur dat bestaat uit ten minste zes en ten
hoogste negen leden. Uit zijn midden kiest het bestuur een voorzitter, secretaris
en penningmeester. Bestuursleden worden aangesteld voor een periode van vier
jaar en kunnen deze zittingsduur eenmalig verlengen met een tweede termijn van
vier jaar. Het bestuur komt ten minste drie maal per jaar bijeen. Tijdens de
bestuursvergaderingen wordt er onder andere besloten over de uit te keren
gelden aan het Stedelijk Museum.
Het Fonds heeft geen eigen personeel in dienst. Vanuit de afdeling Development
van Stichting Stedelijk Museum Amsterdam zijn in 2015 twee medewerkers
geheel of gedeeltelijk werkzaam geweest voor het Fonds. Ook de financiële
administratie wordt door werknemers van het museum uitgevoerd. Hiermee zijn
de operationele en financiële risico’s voor het Fonds minimaal, omdat het geen
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verplichtingen aangaat richting eigen personeel. Ook voor wat betreft de uitvoer
van de contractuele tegenprestaties, neemt het museum een groot deel van de
kosten op zich. 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. De te werven
gelden betreffen minimaal de kosten voor beheer en administratie. De overige
inkomsten worden geheel besteed aan de doelstellingen 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.
Een groeiende groep begunstigers zorgt ook voor een toename in de activiteiten
rondom relatiebeheer. In 2016 zal daarom gekeken worden naar mogelijke
uitbreiding van het team van het Stedelijk Museum Fonds. Een derde
medewerker, die in dienst zal zijn van het Stedelijk Museum Amsterdam, zal
enerzijds verlichting bieden voor wat betreft werkdruk, maar kan daarnaast ook
nieuwe relaties aangaan met mogelijke begunstigers door het doen toenemen
van fondsenwervende activiteiten. De verwachting is dat hiermee de financiële
positie en professionaliteit van het Fonds kunnen worden verstevigd.

2.2 Bestuurssamenstelling
In september 2015 is het bestuur van het Stedelijk Museum Fonds uitgebreid met
Marlies Cordia, Karin van Gilst en Beatrix Ruf. Met haar inhoudelijke kennis van
moderne en hedendaagse kunst en de omgeving waarin verzamelaars zich
begeven is Marlies Cordia een uitstekende aanvulling op de bestaande
bestuursleden. Door ook de directie van het museum zitting te laten nemen in het
bestuur wordt een vlotte en efficiënte afstemming tussen museum en Fonds
gewaarborgd. De directie van het museum kan het Fonds niet buiten de
bestuursvergaderingen om vertegenwoordigen, en ook in die vergaderingen
heeft het een beperkte stem. Hiermee blijft de onafhankelijkheid van het Fonds
gewaarborgd.
In 2015 hebben de hieronder vermelde personen deel uitgemaakt van het bestuur
van het Fonds.
Janus Smalbraak (voorzitter)
Voorzitter Raad van Bestuur Pon
Melanie van Ogtrop (secretaris)
Nevenfunctie:
- Adviseur Vereniging Rembrandt
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Robert Drake (penningmeester)
Directeur NGM International BV
Directeur Cygne BV
Marlies Cordia
Vanaf 29 september 2015
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
Beatrix Ruf
Van 29 september 2015 tot 1 november 2017
Directeur Stedelijk Museum Amsterdam
Nevenfuncties:
- Jurylid Erasmusprijs Stichting Praemium Erasmianum, Amsterdam
- Jurylid Han Nefkens Foundation - MACBA Award, Barcelona
- Jurylid 10e editie van de Young Curators Residency Programme
Fondazione Sandretto Re Rebaudengo
- Jurylid Prix de Rome, Amsterdam
- Jurylid/voordrager Objectiv, Antwerpen
- Jurylid/voordrager Preis der National Gallery, Berlijn
- Jurylid/voordrager Kino der Kunst, München
- Jurylid/voordrager Spectrum, Internationaler Preis für Fotographie,
Stiftung Niedersachsen
- Voordrager Hiroshima Art Price
- Voordrager ARTISSIMA, Back to the future, Turijn
- Lid Raad van Bestuur POOL postdoctorale curatorial programma, Zürich
- Lid programma comité Bundeskunsthalle, Bonn
- Lid Core Group Denktank LUMA Foundation, Arles
- Lid Wetenschappelijk Comité MAXXI the National Museum of XXI
Century Arts, Rome
- Lid Adviesraad Samdani Art Foundation, Dhaka, Bangladesch
- Lid Raad van Toezicht Österreichisches Kulturministerium, Museum
Moderner Kunst Wien
- Bestuursvoorzitter Fonds Estate Mark Morrisroe
- Lid Adviesraad Garage Museum of Contemporary Art, Moscow
- Mentor curatorial programme De Appel arts center, Amsterdam
- Kunstenaarsbetrekkingen bouwproject Swiss Re, Zürich
- Bestuurder, Currentmatters B.V.
- Lid Raad van Bestuur, JRP Ringier publishing
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Rooster van aan- en aftreden
Naam
Marlies Cordia
Bob Drake
Melanie van Ogtrop
Beatrix Ruf
Karin van Gilst
Jorg Grimm
Miety Heiden
Hanna Schouwink
Janus Smalbraak

Functie
Bestuurder
Penningmeester
Secretaris
Bestuurder
Bestuurder
Bestuurder
Bestuurder
Bestuurder
Voorzitter

Eerste termijn
29 september 2015 - 29 september 2019
18 februari 2014 - 18 februari 2018
21 juni 2013 - 21 juni 2017
29 september 2015 - 29 september 2019
29 september 2015 - 29 september 2019
18 februari 2014 - 29 september 2015
1 januari 2014 - 29 september 2015
21 mei 2014 - 29 september 2015
21 juni 2013 - 21 juni 2017

Sinds 2015 hebben de volgende wijzigingen in het bestuur plaatsgevonden:
Janneke Dreesmann
Martijn Sanders
Frank Thuis
Janus Smalbraak
Karin van Gilst
Beatrix Ruf
Jan Willem Sieburgh

Bestuurder
Voorzitter
Bestuurder
Bestuurder
Bestuurder
Bestuurder
Bestuurder

Aangetreden op 19 april 2016
Aangetreden op 1 september 2016
Aangetreden op 1 september 2016
Afgetreden op 21 juni 2017
Afgetreden op 11 september 2017
Afgetreden op 1 november 2017
Aangetreden op 21 november 2017

2.3 Ambassadeurs en Comité van Aanbeveling
Jorg Grimm (Eigenaar/DGA Grimm Gallery B.V.), Miety Heiden (Senior Vice
President Sotheby’s) en Hanna Schouwink (Senior Partner David Zwirner) zijn
het afgelopen jaar afgetreden als bestuursleden van het Stedelijk Museum Fonds
en tegelijkertijd aangesteld als Ambassadeur van het Fonds. Als Ambassadeur
zetten zij zich onverminderd in om de fondsenwervende activiteiten van de
stichting te ondersteunen. Ambassadeurs worden door het bestuur benoemd
voor een periode van maximaal drie jaar met de mogelijkheid van herbenoeming
voor een periode van telkens drie jaar.
Daarnaast is er in 2015 een Comité van Aanbeveling opgericht. Gedurende 2016
wordt verder invulling gegeven aan het Comité en zullen hiervoor leden worden
gevraagd. Zij worden benoemd door het bestuur voor een periode van maximaal
drie jaar met de mogelijkheid van herbenoeming voor een periode van telkens
drie jaar. Het Comité van Aanbeveling kan het bestuur gevraagd dan wel
ongevraagd advies verlenen. Het Comité van Aanbeveling en de Ambassadeurs
worden door het bestuur regelmatig op de hoogte gehouden van de
ontwikkelingen binnen het Fonds.
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3. Schenken aan het Stedelijk Museum Fonds
3.1 Mogelijkheden van schenken
Het ondersteunen van het Stedelijk Museum Fonds is op verschillende manieren
mogelijk. Schenken kan zowel via een eenmalige gift gedaan worden, maar ook
is het mogelijk een periodieke schenking te doen, waarbij geprofiteerd kan
worden van verschillende fiscale voordelen. Het Fonds hanteert twee
verschillende geefniveaus als het gaat om periodieke schenkingen.
Begunstigers kunnen ervoor kiezen om gedurende vijf jaar jaarlijks een gift te
doen vanaf € 5.000. Bij een jaarlijkse schenking vanaf € 15.000 wordt men
benoemd tot Fellow. De Fellows van het Stedelijk Museum Fonds ontvangen
jaarlijks een aantal aanvullende uitnodigingen, bovenop het programma voor de
Begunstigers.
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.
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3.2 Begunstigers en Fellows
In 2015 heeft het Stedelijk Museum Fonds dankzij zijn begunstigers het mooie
resultaat van € 1.321.206 behaald. In de bijgesloten jaarrekening 2015 vindt u
hierover meer informatie terug. In het vierde hoofdstuk van dit jaarverslag leest u
meer over de uitgaven van het Fonds en de gefinancierde projecten. Met de
inkomsten van 2014 is een reserve opgebouwd die het afgelopen jaar gedeeltelijk
is aangewend ten behoeve van de financiering van tentoonstellingen. De
uitgaven van 2015 komen uit op een bedrag van € 1.558.541.
Het Stedelijk Museum Fonds is zijn begunstigers veel dank verschuldigd.
-

1000 Steps
De heer en mevrouw van Alkemade-Deiters
Menno Antal & Micaela Bartels
Assu et amicitia
Walter A. Bechtler Foundation, Switzerland
Jan en Francisca Benthem
Hendrik Jan Biemond en Abdelkader Nassiri
Don Quixote Foundation
De heer en mevrouw Drake
Marc en Janneke Dreesmann-Beerkens
Stg. Hartwig Foundation
Ferdinand J. ter Heide
Jan Grosfeld/Jetske Homan van der Heide
De heer D.J. Haank en mevrouw A.J. Haank-Grondijs
Hinderrust Fonds
Leo en Elsbeth Hertz Foundation
De heer en mevrouw De Heus-Zomer
Joost en Marcelle Kuiper
Sunny en Jetty Léons
LUMA Foundation
The Mayor Gallery, London
Alex Mulder
De heer en mevrouw Van Ogtrop-Quintus
Rob Jan Renders, Keerbergen, België
Ringier Collection
Paul en Jory van Rosmalen-de Koning
Pieter en Carla Schulting
De heer en mevrouw Smit-Schulting
Tijl Aankoop Fonds
Triton Collection Foundation
Max en Olga Vorst
Anonieme begunstigers
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4. Gefinancierde projecten
4.1 Bijdragen Stedelijk Museum Fonds
De giften die het Stedelijk Museum Fonds mag ontvangen hebben vaak 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. Deze worden in de jaarrekening nader verantwoord.
Per balansdatum bedragen de liquide middelen € 2,3 miljoen. Hiermee is het
Fonds goed in staat aan zijn verplichtingen te voldoen. Over 2015 bedroeg de
solvabiliteit 45%. Het totaal van de bestedingen aan de doelstellingen ten
opzichte van het totaal van de baten bedroeg over 2015 109%. Het totaal van de
kosten van eigen fondsenwerving ten opzichte van de baten uit eigen
fondsenwerving bedroeg over 2015 2,6%.
In 2015 is er zeer royaal bijgedragen aan het tentoonstellingsbudget van het
museum. De ontvangen giften zijn aangewend voor de financiering van De oase
van Matisse (27 maart – 31 augustus), A year at the Stedelijk: Tino Sehgal (1
januari – 31 december), een van de eerste tentoonstellingen van de hand van
Beatrix Ruf in het Stedelijk: Ed Atkins – Recent Ouija (21 februari – 31 mei) en
recentelijk Isa Genzken: Mach Dich hübsch! (29 november – 6 maart 2016). Ook
is aanvullend geworven voor de presentatie van Liam Gillick: All-Imitate-Act (30
mei – 23 juni 2015) en voor de spraakmakende tentoonstelling over ZERO (4 juli
– 8 november).
Het educatieve programma van het Stedelijk Museum is eveneens van groot
belang. Dit is ervoor verantwoordelijk dat diverse groepen uit de Nederlandse
samenleving naar het museum komen en dat zij optimaal kunnen genieten van
hun bezoek. Specifiek heeft het Fonds het programma Blikopeners ondersteund
en bijgedragen aan het toegankelijk maken van het Stedelijk voor bezoekers met
een beperking via Rondleidingen op Maat.
Daarnaast is de Stedelijk-collectie uitgebreid met een werk van de jonge
Amerikaanse kunstenaar Avery Singer. Zeer genereuze particuliere steun, via het
Fonds gerealiseerd, is hierbij onmisbaar geweest.
De volgende pagina’s gaan nader in op de projecten die dankzij het Stedelijk
Museum Fonds in 2015 zijn gerealiseerd. De begunstigers van het Fonds zijn
hierover steeds op de hoogte gebracht. Zij worden jaarlijks geïnformeerd over de
bestedingen van het Stedelijk Museum Fonds. Wanneer een gift wordt gedaan
met zeer specifiek oormerk dan volgt hierover gedetailleerde verslaglegging.
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In onderstaand overzicht is te zien met welke bedragen het Fonds heeft kunnen
bijdragen aan tentoonstellingen en projecten van het Stedelijk Museum.

Tentoonstellingen
Tino Sehgal
Ed Atkins
De oase van Matisse
ZERO
Liam Gillick
Isa Genzken

€
€
€
€
€
€

50.000
5.000
200.000
120.000
74.214
490.000

Totaal

€

939.214

Blikopeners 2015
Rondleidingen op maat 2015

€
€

52.311
15.000

Totaal

€

67.311

€

325.992

€

108.700

Educatie

Aankopen
Avery Singer
Vrij besteedbaar

€ 1.441.217

TOTAAL
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4.2 Tentoonstellingen
Het Stedelijk Museum Fonds heeft bijgedragen aan de financiering van de
volgende zes tentoonstellingen.
A year at the Stedelijk: Tino Sehgal
1 januari – 31 december 2015
Bijdrage: € 50.000

Het Stedelijk Museum presenteerde in 2015 een groot overzicht van de Duits,
Engelse kunstenaar Tino Sehgal (1976). De tentoonstelling ontvouwde zich in 12
delen, gedurende 12 maanden. Het live werk van deze radicale kunstenaar was
365 dagen lang, van opening tot sluiting te zien. Bij Sehgal is het kunstwerk een
directe ontmoeting tussen kunstwerk en publiek. Sehgal maakt geen objecten,
maar creëert ‘situaties’ in het museum, waarbij dansers en figuranten specifieke
handelingen uitvoeren en soms de bezoeker aanspreken. Deze ontmoetingen
bieden de bezoeker een volstrekt unieke ervaring van het levende kunstwerk.
Opgebouwd als een opeenvolgende serie werd in het overzicht steeds een
andere 'situatie' uit het oeuvre van Sehgal gepresenteerd, in steeds afwisselende
zalen van de vaste collectie-opstelling. A Year at the Stedelijk: Tino Sehgal was
niet alleen vernieuwend ten aanzien van het fenomeen overzichtstentoonstelling,
maar was ook de opmaat voor een nieuwe visie op het gebruik van het gebouw
onder de nieuwe directie.
Beatrix Ruf en Martijn van Nieuwenhuyzen waren de curatoren van deze
tentoonstelling. De totstandkoming van A year at the Stedelijk: Tino Sehgal, is
naast de steun vanuit het Fonds mede mogelijk gemaakt dankzij
hoofdbegunstiger Stichting Ammodo, begunstigers Fonds 21, het Goethe Institut
en Outset.
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Ed Atkins – Recent Ouija
21 februari – 31 mei 2015
Bijdrage: € 5.000

Ed Atkins, Ribbons, 2014, courtesy of the artist and Cabinet, London

Recent Ouija was de eerste solotentoonstelling van de Britse kunstenaar Ed
Atkins in Nederland. Atkins transformeerde de 1100 m2 grote benedenzaal in de
nieuwbouw in een environment van monumentale videobeelden, geluid, collages
en tekeningen. Ed Atkins (1982) is één van de meest besproken kunstenaars van
zijn generatie. In zijn werk maakt hij intensief gebruik van de nieuwste digitale
media: HD computer gegenereerde beelden, surround soundtracks en digital
editing. Voor Atkins is zijn laptop met de meest geavanceerde software het
vanzelfsprekende gereedschap om de bestaande opvattingen over videokunst
en video-installaties uit te dagen.
De tentoonstelling werd samengesteld door Beatrix Ruf en Martijn van
Nieuwenhuyzen. Het Stedelijk dankt hoofdbegunstiger Stichting Ammodo en
begunstigers Aedes Real Estate en Desso.
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De oase van Matisse
27 maart – 31 augustus 2015
Bijdrage: € 200.000

Henri Matisse, La perruche et la sirène, 1952-53, gouache, collage op papier op linnen, 337 x 768,5
cm. Collectie Stedelijk Museum Amsterdam. Verworven met steun van de Vereniging Rembrandt
en het Prins Bernhard Cultuurfonds, 1967 ©Succession H. Matisse, c/o Pictoright Amsterdam 2014

De oase van Matisse was de grootste tentoonstelling van Henri Matisse ooit in
Nederland. Met meer dan 100 werken was het bovendien een van de meest
omvangrijke tentoonstellingen in de geschiedenis van het Stedelijk en met ruim
360.000 bezoekers ook de meest succesvolle.
Henri Matisse (1869-1954) verbeeldde (oosterse) naakten, stoffen, tapijten,
kamerplanten en idyllische landschappen. De tentoonstelling De Oase van
Matisse kende een unieke opzet: een selectie topwerken van Matisse werd
samen met werk van leermeesters, tijdgenoten en latere navolgers uit de eigen
collectie gepresenteerd. Hiermee plaatste de tentoonstelling het werk van
Matisse en dat van de andere kunstenaars in een nieuw licht. Het tijdsbestek van
de vaste collectieopstelling, van 1861 (Courbet) tot de Cobrabeweging uit de
jaren 50, weerspiegelt bovendien min of meer de levensjaren van Matisse. De
indeling van de vaste collectie leent zich daarom goed voor deze benadering van
het werk van de kunstenaar.
Het middelpunt van de tentoonstelling was een van de publiekslievelingen uit de
collectie van het Stedelijk: het monumentale papierknipsel De parkiet en de
zeemeermin (1952-1953). Dit topstuk werd samen met andere knipsels en met
daarvan afgeleide, zelden getoonde werken van textiel en gebrandschilderd glas
op de tweede etage gepresenteerd. De tentoonstelling voerde de bezoeker naar
de oase, het paradijs van Matisse dat de Franse meester uitdrukte in effen
kleurvlakken en arabesken.
De tentoonstelling werd samengesteld door:
- Bart Rutten, hoofd Collecties Stedelijk Museum Amsterdam
- Geurt Imanse, conservator beeldende kunst
- Suzanna Héman, assistent-conservator werken op papier
- Maurice Rummens, wetenschappelijk medewerker van het museum
- Ceciel Stoutjesdijk, conservator in opleiding
De totstandkoming van De oase van Matisse wordt mede mogelijk gemaakt
dankzij de Turing Foundation, BankGiro Loterij, Fonds 21, Mondriaan Fonds en
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additionele steun van AON Corporate Solutions, Stichting Zabawas en het K.F.
Hein Fonds. Het Stedelijk Museum is hoofdsponsor Rabobank Amsterdam zeer
erkentelijk voor het mede mogelijk maken van deze tentoonstelling.

Liam Gillick – All-Imitate-Act
30 mei – 23 juni 2015
Bijdrage: € 74.214

Liam Gillick, All-Imitate-Act (fragment), 2015.

Het Stedelijk Museum presenteerde in het voorjaar van 2015 de installatie AllImitate-Act van de Britse kunstenaar Liam Gillick als onderdeel van het Holland
Festival. Liam Gillick (1964) creëert kunst in de publieke ruimte die door het
gebruik en de sociale interactie die daarmee gepaard gaat voortdurend nieuwe
betekenis krijgt. In zijn werk reflecteert hij structureel op de tentoonstelling als
vorm.
Aan het werk kon iedere voorbijganger deelnemen: de installatie bestond uit een
reeks panelen, met in ieder paneel een gat waar een gezicht doorheen past. De
voorstellingen op de panelen ontleende Gillick aan de collectie van het Stedelijk
Museum. Wie zijn gezicht door het gat stak en zich liet fotograferen werd zo
onderdeel van het kunstwerk én van de geschiedenis en de collectie van het
Stedelijk Museum. Op deze manier verbonden de podiumkunsten van het
Holland Festival zich met de moderne kunsten uit het Stedelijk.
Speciale dank gaat uit naar de begunstigers die deze presentatie mogelijk
hebben gemaakt: Ringier Collection, de Walter A. Bechtler Foundation,
Zwitserland, en een anonieme begunstiger.
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ZERO: Let Us Explore the Stars
4 juli – 8 november 2015
Bijdrage: € 120.000

Otto Piene, Venus von Willendorf, 1963, olieverf en rook op doek, 150 x 200 cm, Collectie Stedelijk
Museum Amsterdam.

De tentoonstelling ZERO: Let Us Explore the Stars was een historisch overzicht
van de innovatieve, internationale avant-gardistengroep ZERO. In de jaren 50 en
60 van de twintigste eeuw experimenteerde de kunstenaarsgroep ZERO met de
meest innovatieve materialen en media. In 1962 was de eerste museale
presentatie van ZERO te zien in het Stedelijk. In 1965 volgde een uitgebreidere
tentoonstelling: Nul 1965, een van de hoogtepunten uit de geschiedenis van de
beweging. Precies vijftig jaar nadien presenteerde het Stedelijk opnieuw een
overzichtstentoonstelling van deze radicale kunstenaarsgroep.
ZERO: Let Us Explore the Stars maakte zichtbaar hoe de aan de beweging
verbonden kunstenaars, waaronder Armando, Heinz Mack, Henk Peeters, Otto
Piene, Jan Schoonhoven, Günther Uecker, Lucio Fontana, Yves Klein, Piero
Manzoni, Jean Tinguely en Yayoi Kusama, de betekenis en vorm van de kunst
blijvend hebben veranderd.
De tentoonstelling werd samengesteld door Margriet Schavemaker en is mede
gefinancierd door het Prins Bernhard Cultuurfonds mede dankzij het Van der
Vossen-Delbrück Fonds en het Straver Fonds, Kunststiftung NRW, Goethe
Institut, Ambassade van de Bondsrepubliek Duitsland, IFA, Pro Helvetia, Daimler
Art Collection, Borzo Gallery Amsterdam en The Mayor Gallery Londen.
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Isa Genzken: Mach Dich hübsch!
29 november 2015 – 6 maart 2016
Bijdrage: € 490.000

Isa Genzken, “Nofretete”, 2014, 7 Neferiti plaster busts with glassed on wooden bases, wooden
plinths on casters and 4 steel panels, each 190 x 7 x 40 x 50 cm, installation dimensions variable,
Collection Galerie Buchholz.

Isa Genzken (1948) geldt als een kunstenaar die bereid is steeds weer alles op
het spel te zetten om tot volstrekt nieuw werk te komen. Haar unieke oeuvre vindt
zijn basis in de beeldhouwkunst en staat bekend om de voortdurende artistieke
vernieuwing en het vrije gebruik van media. Genzkens werk varieert van
sculpturen, installaties en films tot schilderijen, werk op papier, collages en foto's.
Haar radicale en inventieve werk is gevuld met autobiografische elementen en
subtiel maatschappelijk commentaar.
Isa Genzken: Mach Dich hübsch! was de grootste overzichtstentoonstelling van
deze kunstenaar ooit in Nederland en een avontuurlijke reis door veertig jaar
artistieke durf en vindingrijkheid. In de eerste zaal was het meest recente werk te
zien dat Genzken speciaal voor deze presentatie maakte. De ruimte was door de
kunstenaar zelf ingericht als een alomvattende installatie. In het zalenparcours
dat volgde werd Genzken’s oeuvre niet chronologisch gepresenteerd, maar als
een montage waarin juist de dwarsverbanden en de thematische lijnen door de
jaren heen duidelijk worden. Thema’s als moderniteit, lichaam, (zelf)portret,
seksuele identiteit, architectuur en grootstedelijke cultuur werden in deze
tentoonstelling belicht.
Isa Genzken: Mach Dich hübsch! werd samengesteld door Beatrix Ruf en Martijn
van Nieuwenhuyzen en is mede mogelijk gemaakt dankzij hoofdbegunstiger
Stichting Hartwig Foundation, de LUMA Foundation en een particuliere
begunstiger.
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4.3 Aankopen
Een andere doelstelling van het Stedelijk Museum Fonds is bijdragen aan het
beheer en de uitbreiding van de collectie van het Stedelijk Museum. In 2015 is
bijgedragen aan de volgende aankoop.
Avery Singer, Untitled
Bijdrage: € 325.992

Avery Singer Untitled, 2015 acryl verf op doek en houten panelen, Collectie Stedelijk Museum
Amsterdam Courtesy the Artist, Kraupa Tuskany Zeidler, Berlijn Foto: Dawn Blackman

Met de steun van een particuliere begunstiger kon het Stedelijk een bijzonder
werk aankopen van de Amerikaanse kunstenaar Avery Singer (New York, 1987).
In 2016 zal zij met haar eerste Europese solotentoonstelling in het museum te
zien. Deze tentoonstelling zal een goed beeld geven van recent werk van de
kunstenaar vanaf 2012, waarbij de aangekochte installatie een belangrijke plaats
krijgt. Het werk maakte indruk in Statements op Art Basel 2015.
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4.4 Educatie
Tenslotte ondersteunt het Stedelijk Museum Fonds ook de educatieve projecten
van het Stedelijk.
Blikopeners
Bijdrage: € 52.311

Foto: Martijn van Nieuwenhuyzen

Foto: Tomek Dersu Aaron

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.
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.
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Rondleidingen op maat
Bijdrage: € 15.000

Onvergetelijk Stedelijk. Foto: Tomek Whitfield

Rondleiding op maat. Foto: Gert Jan van Rooij

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.
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
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.2

2

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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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.
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5. Highlights uit het programma
Nieuwjaarsreceptie – 14 januari 2015
Beatrix Ruf ging bij deze bijeenkomst in gesprek met Tino Sehgal. Hij gaf een
toelichting op de spectaculaire tentoonstelling van zijn hand die geheel 2015 te
zien was in het Stedelijk. Zo kregen de aanwezigen een idee van zijn bijzondere
manier van werken en werd er vooruitgeblikt op de maandelijks wisselende
situaties. Daarnaast gaf Beatrix Ruf een toelichting op de jaarprogrammering. Zo
kort na haar aanstelling (in november 2014) vormde dit de eerste kennismaking
met haar plannen voor het Stedelijk.
Bezoek particuliere collectie – 22 januari 2015
Wij zijn Bob en Renée Drake bijzonder dankbaar voor hun gastvrijheid. Op hun
uitnodiging kregen de genodigden een heel bijzondere blik op de uitgebreide en
diverse collectie van het echtpaar.
De oase van Matisse – 23 maart 2015
Een van de hoogtepunten van het jaar 2015 was de tentoonstelling De oase van
Matisse. Voor de begunstigers van het Fonds, de belangrijkste financiers van de
tentoonstelling, waren er verschillende gelegenheden om meer kennis op te doen
over Henri Matisse en zijn ontwikkeling als kunstenaar. Tijdens een preview,
private viewings en een bijeenkomst geweid aan de totstandkoming van deze
tentoonstelling kwamen de werken van Matisse en hun relatie met de collectie
van het Stedelijk uitgebreid aan bod.
Contemporary Art Day Zürich en Art Basel – 14 t/m 17 juni 2015
Op uitnodiging van de Kunsthalle Zürich konden enkele relaties van het Fonds
deelnemen aan het programma van de Contemporary Art Day, met onder meer
bezoeken aan het huis van kunstenaar Ugo Rondinone en de collectie van
MIchael Ringier. In Basel bezochten we het huis van een private verzamelaar.
Naast bezoeken aan de beurs, onder begeleiding van een Stedelijk-curator,
hebben we ook de tentoonstelling The Image as Burden van Marlene Dumas
bekeken in Fondation Beyeler.
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ZERO: Let Us Explore the Stars – 2 juli 2015
Nog voorafgaand aan de opening van de tentoonstelling, hadden de begunstigers
van het Fonds de gelegenheid deel te nemen aan een bijzonder diner. In
aanwezigheid van verschillende kunstenaars uit de ZERO beweging konden zij
genieten van een preview van de tentoonstelling.

Biënnale Venetië – 2 t/m 4 oktober 2015
Onder leiding van chief curator Bart van der Heide heeft een groep begunstigers
van het Stedelijk Museum Fonds de 56e editie van de biënnale van Venetië
bezocht. Er was onder andere aandacht voor de paviljoens van Oostenrijk,
Nederland, Denemarken en de Verenigde Staten.

Werk van herman de vries in het Nederlandse paviljoen
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Frieze Art Fair – 13 oktober 2015
Het Stedelijk organiseerde een ontvangst voor haar relaties bij de Londense
kunstbeurs Frieze.
Presentatie nieuwe collectieopstelling – 28 oktober 2015
Na afloop van De oase van Matisse werd de benedenverdieping van het museum
opnieuw ingericht. Hierbij is gekozen voor een interdisciplinaire opstelling. Bart
Rutten, hoofd collectie van het Stedelijk, gaf hierop een toelichting voor de leden
van de Stedelijk Club en begunstigers van het Stedelijk Museum Fonds.

Foto: Ernst van Deursen

Preview en opening Isa Genzken: Mach Dich hübsch! – 28 november 2015
Tijdens het Amsterdam Art Weekend vond in het Stedelijk één van de meest
spectaculaire openingen plaats. De tentoonstelling Isa Genzken: Mach Dich
hübsch! werd geheel in stijl aan het publiek gepresenteerd.
Private viewings
In 2015 zijn verschillende private viewings georganiseerd bij de tentoonstellingen
van Ed Atkins – Recent Ouija, Het Stedelijk in de Oorlog, De oase van Matisse
en Isa Genzken: Mach Dich hübsch! Fellow-begunstigers hebben op deze manier
de mogelijkheid gehad om de tentoonstellingen samen met de conservatoren te
bezoeken.
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6. Colofon
Samenstelling en eindredactie: Josine Hoogenraad
Financieel verslag: Audrey Moestadja (Hoofd Financiën SMA)

Contact
T: 020 5732 710 | E: fonds@stedelijk.nl | W : www.stedelijk.nl/fonds

Kyra Wessels
Hoofd Stedelijk Museum Fonds
k.wessels@stedelijk.nl

Josine Hoogenraad
Medewerker Stedelijk Museum Fonds
j.hoogenraad@stedelijk.nl
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7. Bijlage
7.1 Jaarrekening 2015
Balans
(Na Resultaatbestemming)
Activa
Ref.

31-12-2015
€

31-12-2014
€

Liquide middelen en vorderingen
Vorderingen
Liquide middelen

1.
2.

Totale Activa

819.393
2.272.901

58.322
1.662.901

3.092.294

1.721.223

1.351.052
32.689

1.612.676
0

1.383.741

1.612.676

1.698.773
9.780

106.047
2.500

1.708.553

108.547

3.092.294

1.721.223

Passiva
Reserves en fondsen
Reserves
Fondsen

3a.
3b.

Schulden en overlopende posten

4.

Stichting Stedelijk Museum
Overige schulden

Totale Passiva
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2015
Realisatie
2015
€
BATEN
Baten van particulieren
Baten van bedrijven
Baten van andere organisaties zonder
winststreven
Baten van andere fondsenwervende organisaties
Som van de geworven baten
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
Saldo voor financiële baten en lasten
Saldo financiële baten en lasten
SALDO VAN BATEN EN LASTEN
Bestemming saldo van baten en lasten:
Toevoeging/onttrekking aan:
Bestemmingsreserve Algemeen SMA
Bestemmingsreserve Tentoonstellingen SMA
Bestemmingsreserve Herinrichting SMA
Bestemmingsfonds Acquisitie SMA
Bestemmingsfonds Educatie SMA

Totaal besteed aan doelstellingen t.o.v. het
totaal van de baten
Kosten eigen fondsenwerving t.o.v. de baten uit
eigen fondsenwerving
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Budget
2015
€

Realisatie
2014
€

Ref.

5.

286.660
58.331

308.000
25.000

965.207
11.008
1.321.206

220.000
0
553.000

859.000

6.

6.
6.
6.

939.214

27.108

67.311
325.992
108.700

75.000
0
0

1.441.217

873.833

102.108

34.591
34.032
48.701
1.558.541

129.147

114.386

73.000
1.075.980

48.531
265.025

-237.335

-216.980

287.975

8.400

25.000

14.797

-228.935

-191.980

302.772

36.891
-278.515
-20.000
25.000
7.689
-228.935

0
-191.980
0
0
0
-191.980

15.000
287.772
0
0
0
302.772

109,08%
2,62%

Toelichting
KASSTROOM OVERZICHT OVER 2015

Saldo voor financiële baten en lasten
aanpassen voor:
Mutatie afschrijvingen/voorzieningen/reserves
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
Mutatie liquide middelen
Saldo liquide middelen per 1 januari
Saldo liquide middelen per 31 december
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2015
€

2014
€

-237.335

287.975

0

0

-761.071
1.600.006
601.600

-56.506
103.547
335.016

8.400

14.797

0
0
0

0
0
0

610.000
1.662.901
2.272.901

349.813
1.313.088
1.662.901

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
deze jaarrekening 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. Doordat Stichting
Stedelijk Museum Fonds een ANBI-status heeft en publicatie op de website van
Stichting Stedelijk Museum Amsterdam plaatsvindt is vanaf boekjaar 2015
besloten om de jaarrekening op te stellen op basis van RJ650 in plaats van de
in 2014 gehanteerde eigen grondslagen. Cijfermatig heeft deze aanpassing
geen impact op de jaarrekening op de vergelijkende cijfers. De vergelijkende
cijfers zijn qua classificatie wel aangepast in boekjaar 2015 naar het herziene
format overeenkomstig met RJ650.
Activiteiten
De activiteiten van het 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 € 1.383.741.
Valuta
De jaarrekening is opgesteld in euro's, de functionele valuta van de stichting.
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
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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.
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 renteinkomsten 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 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.
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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.

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

31-12-2015
€

31-12-2014
€

810.993
8.400
819.393

55.000
3.322
58.322

De nog te ontvangen bijdragen betreffen de toegezegde bijdragen voor
tentoonstellingen en acquisitie. De vorderingen hebben een kortlopende
karakter.
31-12-2015
€

31-12-2014
€

1.272.901
1.000.000
2.272.901

1.662.901
0
1.662.901

31-12-2015
€

31-12-2014
€

51.891
9.257
1.289.904
1.351.052

15.000
287.772
1.309.904
1.612.676

15.000
36.891
51.891

0
15.000
15.000

287.772
-278.515
9.257

0
287.772
287.772

2. Liquide middelen
RC Rabobank
Spaarrek Rabobank

De liquide middelen zijn vrij opneembaar.

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

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

De bestemmingsreserves tentoonstellingen SMA dient ter aanwending voor het
bekostigen van de kosten voor de tentoonstellingen binnen het Stedelijk
Museum Amsterdam.
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31-12-2015
€
Bestemmingsreserve herinrichting SMA:
Saldo per 1 januari
Mutatie uit resultaatbestemming
Saldo per 31 december

1.309.904
-20.000
1.289.904

31-12-2014
€

1.309.904
0
1.309.904

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 Amsterdam, en voorts
al hetgeen in de ruimste zin met één en ander verband houdt.

3b. Fondsen
Bestemmingsfondsen Educatie SMA
Bestemmingsfondsen Acquisitie SMA

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

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

4. Schulden en overlopende posten
Stichting Stedelijk Museum Amsterdam
Overige schulden
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31-12-2015
€

31-12-2014
€

7.689
25.000
32.689

0
0
0

0
7.689
7.689

0
0
0

0
25.000
25.000

0
0
0

31-12-2015
€

31-12-2014
€

1.698.773
9.780
1.708.553

106.047
2.500
108.547

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. De schuld aan Stichting
Stedelijk Museum Amsterdam betreft nog te betalen bedragen voor
doelstellingen van het museum.
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 2015
Realisatie
2015
€
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

Realisatie
2014
€

286.660
58.331

308.000
25.000

965.207
11.008
1.321.206

220.000
0
553.000

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.

6. Toelichting Besteed aan doelstellingen en kosten eigen fondsenwerving
en beheer en administratie
Algemene toelichting
Het Fonds is gehuisvest in het Stedelijk Museum Amsterdam. De administratie
van de stichting wordt gevoerd door de afdeling Finance van het Stedelijk
Museum Amsterdam. Het museum heeft een aantal medewerkers
fondsenwerving in dienst van wie de werkzaamheden geheel ten behoeve van
Stichting Stedelijk Museum Fonds zijn. Het Fonds zelf heeft geen
personeelsleden in dienst. De bezoldiging van bestuurder over 2015 was nihil
(2014 eveneens nihil).
Op deze pagina en de volgende pagina volgen de specificatie en verdeling van
de kosten naar bestemming.
Bestemming

Lasten
Afdrachten
Publiciteit en communicatie
Personeelskosten
Kantoor- en algemene kosten
Afschrijving en rente

A: Tentoonstellingen

Doelstellingen
B:
Educatie,
InterD: Vrij
pretatie & C: Kunst- besteedPublicatie aankopen baar

Totaal
besteed aan
doelstellingen

€
€
€
€
€
€

€
€
€
€
€
€

€
€
€
€
€
€

939.214
939.214

67.311
67.311
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€ 325.992 € 108.700
€
€
€
€
€
€
€
€
€ 325.992 € 108.700

1.441.217
1.441.217

Bestemming

Kosten
Educatie
Totaal
en
besteed aan
publieksdoelstelling Wervings- begeleien
kosten
ding

Beheer
en
administratie

Totaal
Realisatie

Begroot

Totaal
Realisatie

Lasten

2015

2015

2015

2015

2014

2015

Afdrachten

€ 1.441.217 €

Publiciteit en communicatie

€

Personeelskosten

€

Kantoor- en algemene kosten
Afschrijving en rente

2015

€

-

€ 1.441.217 €

-

€ 31.736 € 34.032 €

-

€

65.768 €

76.147 € 59.524

-

€

€

-

€ 44.606 €

44.606 €

121.000 € 101.125

€

-

€ 2.855 €

-

€ 4.017 €

6.872 €

€

-

€

-

€

-

€

€

-

78 €

873.833 € 102.108

5.000 €

78 €

-

€

2.268
-

€ 1.441.217 € 34.591 € 34.032 € 48.701 € 1.558.541 € 1.075.980 € 265.025

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.
Zie ook het overzicht op de volgende pagina.
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Overige gegevens
De controle verklaring van de accountant volgt op de volgende pagina’s.

37/38

7.2 Begroting 2016
Begroting 2016
€
BATEN
Baten van particulieren
Baten van bedrijven
Baten van vermogensfondsen
Baten van andere fondsenwervende organisaties
Som van de geworven baten

1.290.000

LASTEN
Besteed aan doelstellingen:
Doelstelling A: Tentoonstellingen
Doelstelling B: Educatie, Interpretatie & Publicatie
Doelstelling C: Kunstaankopen
Doelstelling D: Vrij besteedbaar
Besteed aan doelstellingen Stichting Stedelijk
Museum Amsterdam

1.162.381

Kosten eigen fondsenwerving
Kosten voor beheer en administratie
Som der lasten

83.119
57.000
1.302.500

Saldo voor financiële baten en lasten
Rentebaten en baten uit beleggingen
SALDO VAN BATEN EN LASTEN
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-12.500
15.000
2.500

