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VOORWOORD

Het Stedelijk Museum Fonds heeft tot doel het steunen van het
Stedelijk Museum Amsterdam in de breedste zin des woords. Het
is de taak van het Fonds het museum te verschaffen met de nodige financiële middelen om op internationaal topniveau te kunnen
blijven presteren. Het bestuur houdt zich daarom hoofdzakelijk
bezig met relatiebeheer en het aantrekken van particulieren die
het museum in zijn ambities willen ondersteunen.
Het Stedelijk Museum Fonds is trots in 2017 te hebben bijgedragen aan een groot aantal tentoonstellingen, aankopen en educatieve projecten van het Stedelijk Museum. Daarnaast is er vanuit
het Fonds een onmisbare bijdrage gedaan aan de grootschalige
herindeling van het museum. Hierbij zijn grote delen van het
museum, waaronder de ABN AMRO Zaal en de Schiphol Entree,
compleet opnieuw ingericht. Deze projecten worden uitgebreid
beschreven vanaf pagina 13.
Het jaar 2017 is voor het museum zeer bewogen geweest en is
daarom ook voor het Fonds een ongebruikelijk jaar geweest. Het
museum nam afscheid van beide directieleden, terwijl voor veel
begunstigers de relatie met Beatrix Ruf bepalend was voor hun
band met het Stedelijk.
Het Fonds kijkt uit naar 2018 en verder: in 2020 zal het museum
125 jaar bestaan. Een prachtige reden om met elkaar bij te kunnen dragen aan een mooie toekomst voor het Stedelijk.
Martijn Sanders
Voorzitter Stichting Stedelijk Museum Fonds
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Foto: Jannes Linders
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BESTUURSSAMENSTELLING
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Martijn Sanders (voorzitter)
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 BV
Melanie van Ogtrop (secretaris)
Nevenfunctie:
– Adviseur Vereniging Rembrandt
Robert Drake (penningmeester)
– Director of NGM International BV
– Director of Cygne BV
– Director of Maashaven Holding BV
– Chairman advisory board Collectieve Israel Actie
– Chairman friends of Israel cancer assn, Holland
– Chairman friends of Israel philharmonic orchestra Holland
– Member board of American Chamber of Commerce, Holland
– Member board of trustees American School of The Hague
– Deputy Chair of the International board of the Weizmann
Institute of Science in Israel
– Chairman of the European Committee of the Weizmann
Institute of Science
– Member of the board of the friends of the Weizmann Institute
of Science in Holland

– Member of the board of trustees of Maccabi World Union in
Israel.
– Co-chair of the advisory board of Maccabi Nederland
– Captain of the bridge team for the European and Israeli
Maccabi games
– Member of the African acquisitions committee of the Tate
modern in London

Beatrix Ruf
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
– Jurylid The World’s largest Canvas
– Lid programmacomité, Bundeskunsthalle Bonn
–L
 id 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 Headquarters, 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

Janneke Dreesmann
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 en bestuurslid van Stichting Inspiratum
– Co-voorzitter van Human Rights Watch Belgium (Council
Ambassador)
– Lid van het Netherlands Committee van Human Rights Watch
– Bestuurslid van de Antwerp International School
– Lid van de Association of Antwerp International School
Marlies Cordia
Curator Triton Collection Foundation
Board of Advisors Verbier Art Summit
Karin van Gilst
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
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Jan Willem Sieburgh
Sinds 21 november 2017
Interim directeur Stedelijk Museum Amsterdam
(sinds 1 november 2017)
Nevenfuncties:
– Lid raad van commissarissen Swinkels Family Breweries NV
– Secretaris AMC Foundation
– Directeur/bestuurder Mimmo Holding BV (op dit moment
geen activiteiten in de BV anders dan uitkering stamrecht)
Janus Smalbraak
Tot 21 juni 2017
Voorzitter Raad van Bestuur Pon
Frank Thuis
COO Allen & Overy Amsterdam
Lid Raad van Toezicht muziektheatergezelschap Orkater
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ROOSTER VAN AAN- EN AFTREDEN
Bestuursleden worden benoemd voor een termijn van vier jaar die éénmaal voor vier jaar verlengd kan worden.
Naam

Functie

Eerste termijn

Tweede termijn

Marlies Cordia
Robert Drake
Janneke Dreesmann
Karin van Gilst
Melanie van Ogtrop
Beatrix Ruf
Martijn Sanders
Jan Willem Sieburgh
Janus Smalbraak
Frank Thuis

Bestuurder
Penningmeester
Bestuurder
Bestuurder
Secretaris
Bestuurder
Voorzitter
Bestuurder
Bestuurder
Bestuurder

29 september 2015 – 29 september 2019
18 februari 2014 – 18 februari 2018
19 april 2016 – 19 april 2020
29 september 2015 – 11 september 2017
21 juni 2013 – 21 juni 2017
29 september 2015 – 1 november 2017
1 september 2016 – 1 september 2020
21 november 2017 – 1 februari 2018
21 juni 2013 – 21 juni 2017
1 september 2016 – 1 september 2020
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18 februari 2018 – 18 februari 2022
21 juni 2017 – 21 juni 2021

Foto: Gert Jan van Rooij
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SCHENKEN AAN HET
STEDELIJK MUSEUM FONDS
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Het Stedelijk Museum Amsterdam is dé plek waar iedereen
moderne en hedendaagse kunst en vormgeving kan ontdekken
en beleven. Het Stedelijk heeft als doel het leven van mensen te
verrijken met moderne en hedendaagse kunst en vormgeving.
Met zijn collectie, tentoonstellingen, publicaties, onderzoek en
educatieve programma’s biedt het museum nieuwe inzichten in
het nu – zowel op individueel als op maatschappelijk niveau.
Het Stedelijk Museum Fonds beoogt een betrokken groep van
particulieren aan zich te verbinden die het museum substantieel
en voor de lange termijn wil ondersteunen, zodat het kan investeren in de toekomst. Begunstigers worden persoonlijk betrokken
bij de artistieke visie en ontwikkelingen van het Stedelijk. Het
Stedelijk Museum Fonds is dankbaar voor iedere schenking en
biedt hiervoor graag privileges. Steun van particulieren maakt het
namelijk mogelijk om ambitieuze projecten te ontwikkelen en de
positie van het Stedelijk als toonaangevend museum van moderne en hedendaagse kunst en vormgeving te handhaven.
Deze steun kan gestalte krijgen via de Curator Circle of de
International Collector Circle. Met de opbrengsten van deze
Circles worden jaarlijks verschillende tentoonstellingen mogelijk gemaakt en wordt meegebouwd aan de collectie van het
museum. Begunstigers van de Circles maken deel uit van een
bijzonder gezelschap, nauw betrokken bij de (internationale)
gemeenschap van het Stedelijk.
Daarnaast is het mogelijk om een Fonds op Naam in te stellen of
een andere bijzondere eenmalige gift te doen, waarbij in nauw
overleg met de directie kan worden besloten over de bestemming van de schenking. Via een erfstelling of legaat kunt u ook
na uw overlijden van grote betekenis zijn voor het Stedelijk. 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…

– 1000 Steps
– Brook Foundation
– 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
– Joe en Marie Donnelly
– De heer en mevrouw Drake
– De heer en mevrouw Dreesmann-Beerkens
– Stichting Hartwig Foundation
–D
 e 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
– Salomon de Jong Stichting
– De heer en mevrouw Kuiper
– De heer en mevrouw Léons
– 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 Sijthoff en mevrouw Vos
– 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

Het Stedelijk Museum Fonds is zijn begunstigers veel dank
verschuldigd.
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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. Daarnaast is het ook mogelijk projecten
buiten het Stedelijk te financieren. Het is niet noodzakelijk dat de
geworven bijdragen met een specifieke bestemming in het jaar
van ontvangst worden uitgekeerd aan het museum. De opbrengsten kunnen binnen de afgesproken doelstelling ook op een
later moment worden ingezet. In de jaarrekening worden deze
verantwoord als bestemmingsfondsen en -reserves.
Bij het beschouwen van de financiële positie van een instelling
als het Stedelijk Museum Fonds zijn de liquiditeits- en solvabiliteitsratio’s belangrijke graadmeters. Rekening houdend met de
saldi aan liquide middelen, uitstaande vorderingen en uitstaande
kortlopende schulden bedraagt de liquiditeitspositie ultimo 2017
€ 303.631 (ultimo 2016 € 1,3 miljoen). Alhoewel de liquiditeitspositie van het Stedelijk Museum Fonds gedaald is in 2017, is deze
voldoende om op korte termijn aan de verplichtingen te voldoen.
Op basis van de verhouding tussen het eigen vermogen en het
totale vermogen bedraagt de solvabiliteitsratio ultimo 2017 62%;
ultimo 2016 bedroeg deze 96%. De ratio is verminderd in 2017,
maar gesteld kan worden dat het Stedelijk Museum Fonds in
belangrijke mate met eigen vermogen is gefinancierd.
Het totaal van de bestedingen aan de doelstellingen ten opzichte
van het totaal van de baten bedroeg over 2017 157,5%. Het totaal
van de kosten van eigen fondsenwerving ten opzichte van de
baten uit eigen fondsenwerving bedroeg 3,4%.
De operationele en financiële risico’s voor het Fonds zijn minimaal, gezien de zeer geringe vaste kosten, te weten de kosten
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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
In het overzicht hieronder is te zien met welke bedragen het
Fonds heeft kunnen bijdragen aan tentoonstellingen en projecten
van het Stedelijk Museum in 2017.
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TENTOONSTELLINGEN
Jana Euler
Edward Krasinski
Seth Price
Jordan Wolfson

€ 50.000
€ 20.000
€ 100.000
€ 266.799
€ 436.799

EDUCATIE, INTERPRETATIE & PUBLICATIE
Blikopeners
Hulpmiddelen voor bezoekers
Rondleidingen op maat
Publicatie Jordan Wolfson

€ 65.000
€ 8.000
€ 15.000
€ 61.195
€ 149.195

KUNSTAANKOPEN
Jana Euler
Marijn van Kreij
Tino Sehgal
Selectie digitale kunstwerken

€ 150.000
€ 10.000
€ 50.000
€ 25.000
€ 235.000

VRIJ BESTEEDBAAR
INCIDENTELE BIJDRAGE
Bibliotheek
Herinrichting entreegebied
STEDELIJK BASE

€ 60.000
€ 100.000
€ 600.000
€ 900.000
€ 1.600.000

Totaal

€ 2.480.994

TENTOONSTELLINGEN
JORDAN WOLFSON – MANIC / LOVE / TRUTH / LOVE
27 november 2016 – 23 april 2017
Het Stedelijk presenteerde in 2016 en 2017 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 was
opgezet als een tweeluik waarin telkens Wolfsons spectaculaire
animatronic wezens centraal stonden; fascinerende maar ook
angstaanjagende, door computers aangedreven mensfiguren,
uitgerust met sensoren waarmee ze interactie aangaan met het
publiek. Ook waren er videowerken en digitale schilderijen te zien.
DEEL 1: MANIC / LOVE
27 november 2016 – 29 januari 2017
De tentoonstelling opende met Colored sculpture (2016),
Wolfsons nieuwste animatronic beeld dat is gebaseerd op de
geschiedenis van Amerikaanse popcultuur. Met zijn werk laat
Wolfson niet de glad gepolijste versie van de Amerikaanse droom
zien, maar juist de donkere achterkant. Het rode haar en de
sproetjes van Wolfsons jongetjesrobot roepen herinneringen op
aan literaire en pop-cult karakters als Huckleberry Finn, Howdy
Doody en Alfred E. Neuman, de mascotte van MAD Magazine.
Het jongetje hangt aan zware kettingen in een stalen raamwerk,
zijn bewegingen aangestuurd door een computer. Hij wordt
omhoog gehesen, naar achteren getrokken, zweeft rond en wordt
weer tegen de vloer gesmeten. Soms probeert hij met zijn ogen
contact te maken met het publiek. Hij is echter vooral de speelbal
van de computer, die hem, voor de toeschouwer bijna voelbare,
fysieke ontberingen laat ondergaan.

14

Jordan Wolfson, Female Figure, 2014. Foto: Gert Jan van Rooij
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DEEL 2: TRUTH / LOVE
18 februari – 23 april 2017
In het tweede deel van de tentoonstelling stond zijn eerste animatronic Female figure (2014) centraal. Een fascinerende maar ook
angstaanjagende robotsculptuur, uitgerust met sensoren waarmee
het werk interactie aangaat met het publiek.
Deze computergestuurde blonde vrouwenfiguur is gekleed als een
hyper geseksualiseerde popster uit een videoclip: doorschijnend
rokje, hooggehakte lieslaarzen, lange handschoenen. Haar gezicht
is bedekt met een vogelachtig masker, van waaruit haar ogen via
gezichtsherkenningssoftware de blik van de toeschouwer vangen.
Terwijl ze de bezoeker aanspreekt – ondersteund door een soundtrack van popsongs – voert ze een geraffineerde dans uit voor de
spiegel, verleidelijk en afstotelijk tegelijk in een ballet van kijken en
bekeken worden.
De tentoonstelling is mede mogelijk gemaakt met genereuze financiële steun van LUMA Foundation, Fonds 21, VSBfonds, Fundación
Almine Y Bernard Ruiz-Picasso Para El Arte, Sadie Coles HQ en
David Zwirner.

Speciale dank gaat uit naar de leden van de Jordan Wolfson
Exhibition Circle: ProWinko Nederland B.V., Ringier Collection en
anonieme begunstigers. De catalogus is mogelijk gemaakt door
Joe en Marie Donnelly.
De Stedelijk Contemporary presentaties in 2016 en 2017 worden
mede mogelijk gemaakt door Ammodo.
Jordan Wolfson, Untitled, 2012. Foto: Gert Jan van Rooij
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SETH PRICE – SOCIAL SYNTHETIC
14 april – 2 september 2017
Het Stedelijk Museum toonde de eerste overzichtstentoonstelling
van de Amerikaanse kunstenaar Seth Price. Deze tentoonstelling
gaf een uitgebreid beeld van zijn artistieke carrière tot dusver
en bevatte ruim 140 werken die sinds 2000 zijn ontstaan, zoals
sculpturen, installaties, 16mm-films, foto’s, tekeningen, schilderijen, video’s, kleding en textiel, webdesign, muziek, geluid en
poëzie. Ook was er een aantal nieuwe werken van Price te zien.

Beatrix Ruf: “Seth Price is een sleutelfiguur als het gaat om de
benadering van technologie en artistiek auteurschap. Zijn werk
schetst een belangrijke kunsthistorische verschuiving van het
concept van de collage, waarin het toeval een belangrijke rol
speelde en het beeld was opgebouwd uit meerdere lagen, naar
het concept van een uniform beeld dat ons onderdompelt in een
eindeloze, ongedifferentieerde, digitale stroom.”
Seth Price - Social Synthetic is samengesteld door Beatrix Ruf
met ondersteuning van co-curator Leontine Coelewij en ontwikkeld in nauwe samenwerking met de kunstenaar. De tentoonstelling is georganiseerd in samenwerking met Museum Brandhorst
in München. Het Stedelijk Museum dankt Petzel Gallery, Capitain
Petzel Gallery, Galerie Gisela Capitain en Galerie Chantal
Crousel voor de medewerking en steun aan de tentoonstelling en
publicatie.
Seth Price - Social Synthetic is mede tot stand gekomen dankzij
de genereuze bijdrage van de International Collector Circle,
Art Mentor Foundation Lucerne en Mondriaan Fonds.

Foto: Gert Jan van Rooij
STEDELIJK MUSEUM
FONDS

Seth Price neemt een unieke plaats in binnen de hedendaagse
kunst. Hij beperkt zich niet tot één medium of stijl, maar verkent
herhaaldelijk nieuwe terreinen. Zijn vernieuwingen, interesses
en thema’s hebben een grote invloed op zijn eigen generatie en
jongere kunstenaars, mede door zijn benadering van digitale
manipulatie en culturele transformatie. Daarbij paart hij een grote
affiniteit met technologie aan scepsis tegenover deze ontwikkelingen. Romanschrijfster Rachel Kushner noemde het werk van
Price “een visie die zo accuraat is dat deze fictie wordt”.
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Foto: Gert Jan van Rooij
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	JANA EULER - HIGH IN AMSTERDAM,
THE SKY OF AMSTERDAM
20 mei – 15 oktober 2017
Het werk van Jana Euler (1982) omvat een verscheidenheid
aan artistieke media, met centraal daarin haar schilderijen, de
klassieke artistieke media uitbouwend tot uitgebreide creatieve
beslissingen in de vorm van architectonische ensceneringen
en discursieve parktijken. In 2015 heeft het Stedelijk Museum
twee werken van de kunstenaar aangekocht, die spelen met de
conflicten en evocaties die opspelen tussen beeld en taal. In een
van deze werken, Analysemonster (2014), voert de evocatie van
taalkundige aanwezigheid de boventoon. Het schilderij gebruikt
elementen ontleend aan kaarten, bekend uit de alternatieve
geneeskunde, waarop elk deel van het lichaam wordt gepresenteerd in directe verhouding tot haar therapeutische betekenis.
Analysemonster volgt een logica van perfecte leesbaarheid van
elk menselijk lichaam los van het type – en het surrealisme van
de aanspraak op deze voorstelling.

De tentoonstelling High in Amsterdam, The Sky of Amsterdam
bestond uit dertien werken waarvan Jana Euler er drie speciaal
voor de IMC Zaal maakte, onder meer After Supper, dat uit elf
delen bestaat. Het museum heeft dit werk kunnen aankopen met
steun via het Fonds. Daarnaast heeft Euler een mock-up museum bank ontworpen die over de gehele breedte van de zaal werd
geplaatst, zo’n 20 meter lang. De bank is gemaakt van onderstellen van bureaustoelen. Door er één bank van te maken wordt de
bewegelijkheid van de individuele onderstellen gereduceerd en
functioneert het als één geheel.
High in Amsterdam, The Sky of Amsterdam maakte onderdeel uit van een serie dynamische solotentoonstellingen van
een veelbelovende generatie kunstenaars. Het gaat veelal om
nieuwe producties en recente aankopen. Deze serie presentaties, Stedelijk Contemporary, is in 2017 mede tot stand gekomen
dankzij de genereuze bijdrage van hoofdbegunstiger Ammodo en
de International Collector Circle en de Curator Circle.

STEDELIJK MUSEUM
FONDS

Foto: Gert Jan van Rooij
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EDWARD KRASIŃSKI
24 juni – 15 oktober 2017
Aan het begin van 2017 presenteerde het Stedelijk Museum de
eerste retrospectieve tentoonstelling in Nederland van Edward
Krasiński (1925-2004), een van de belangrijkste kunstenaars uit
Oost-Europa en hoofdrolspeler van de Poolse avant-garde van
de jaren 60 en 70.
De expositie omvat zijn gehele artistieke loopbaan vanaf de
sculpturen van gevonden materialen uit de vroege jaren 60 tot
aan de installaties van het begin van de 21e eeuw en benadrukt
zijn experimentele benadering in het maken van objecten, ruimtelijke installaties en tentoonstellingen. Krasiński liet zich inspireren
door de vooroorlogse avant-garde bewegingen, zoals het Poolse
constructivisme. Tegelijkertijd kenmerkt zijn werk zich door een
speelse humor en een dadaïstische interesse in de rol van toeval.
In de tentoonstelling zijn ruim 50 werken te zien, waaronder
hangende objecten en draad-sculpturen, die getuigen van zijn
belangstelling voor de sculptuur als lijn. In 1968 introduceerde
hij in zijn werk blauw plakband, een eenvoudig kant-en-klaar
materiaal, waarmee hij ruimtes en objecten met elkaar verbond.
Het zou zijn handelsmerk worden. Zelf zei hij hierover: “I place it
horizontally at a height of 130 cm everywhere and on everything. I
encompass everything with it and go everywhere.”
Edward Krasiński is samengesteld door Leontine Coelewij,
conservator Stedelijk Museum Amsterdam en Kasia Redzisz,
conservator Tate Liverpool. De tentoonstelling is een samenwerking tussen het Stedelijk Museum Amsterdam en Tate
Liverpool. Edward Krasiński is mede tot stand gekomen dankzij
de bijdrage van het Adam Mickiewicz Institute, opererend onder
het Culture.pl merk.

Foto: Gert Jan van Rooij
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EDUCATIE, INTERPRETATIE &
PUBLICATIE
BLIKOPENERS
Blikopeners zijn jongeren tussen de 15 en 19 jaar oud met een
bijbaan bij het Stedelijk. Zij geven rondleidingen, advies en hun
kritische mening over verschillende onderdelen van het museum.
Ook organiseren zij activiteiten voor leeftijdsgenoten.
In oktober 2017 organiseerden zij bijvoorbeeld ARTOBER. Een
maand die helemaal in het teken stond van workshops om zelf
kunst te maken. De ARTOBER-workshops zijn gericht op creatieve jongeren die een kunstopleiding willen volgen en hun portfolio
willen opbouwen of gewoon graag meer met kunst willen doen.
Wekelijks werd er een opdrachtvideo gepost met een opdrachten
van kunstenaars zoals Jan Dirk van der Burg, Yamuna Forzani,
Gabriel Lester en Nicky Assmann. Zij voorzagen de workshopdeelnemers vervolgens ook van feedback. De ARTOBER online
workshop bood plek aan vijftig jongeren uit heel Nederland.
Daarnaast hebben de Blikopener voor STEDELIJK BASE een
belangrijke bijdrage geleverd aan de nieuwe audiotour. Deze is
gratis beschikbaar in zes talen en biedt een aantal verdiepende,
door curatoren en conservatoren ingesproken, lagen. Hier is
ook letterlijk het geluid van de Blikopeners te horen. In de
Nederlandse audiotour vertellen de Blikopeners over hun top tien
uit het museum. De sprekers in deze audiotour zijn niet bang om
hun ongezouten mening te ventileren. Sterker nog: daar beginnen ze hun fragment vaak mee.
De Blikopeners zijn geen kunsthistorici maar zijn wel de bibliotheek en database van het Stedelijk ingedoken om op zoek te

gaan naar interessante feiten en verhalen over kunstenaars,
werken en de geschiedenis van het museum. Dat heeft letterlijk
een andere blik opgeleverd. De Blikopener audiotour is een
vast onderdeel van de permanente collectieopstelling van
Stedelijk BASE. Blikopeners zijn dus altijd vertegenwoordigd in
de belangrijkste expositie van het Stedelijk Museum. Een heel
waardevolle toevoeging aan de zichtbaarheid en het geluid van
de Blikopeners.

Sponsor

Partner

Partner

	
HULPMIDDELEN VOOR BEZOEKERS
& RONDLEIDINGEN OP MAAT
In 2017 is het aantal bezoekers met een beperking dat mede
dankzij de steun van de Leo en Elsbeth Hertz Foundation het
Stedelijk Museum Amsterdam heeft kunnen bezoeken, toegenomen naar 1461 volwassen en kinderen. Bezoekers, die om
uiteenlopende (gezondheids)redenen moeilijk mee kunnen in de
gebruikelijke dagelijkse bezoekersstroom en meer tijd, ruimte of
begeleiding nodig hebben, weten het Stedelijk Museum toch te
vinden dankzij verschillende initiatieven. Voorbeelden daarvan
zijn:
Hulpmiddelen voor bezoekers
Voor diegenen die daar behoefte aan hebben, heeft het museum
een aantal rolstoelen en A-linkers beschikbaar waarmee zij zich
gemakkelijk door de tentoonstellingen kunnen bewegen.
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Stedelijk in Gebaren
Het museum is ervan overtuigd dat je het Stedelijk het beste
kunt ontdekken in je eigen taal. Daarom bieden wij sinds 2016
rondleidingen aan in Nederlandse Gebarentaal (NGT) door
getalenteerde rondleiders die zelf doof zijn. De nieuwe rondleidingen in NGT zijn het resultaat van het project Musea in Gebaren,
waar het Stedelijk zich als partner bij heeft aangesloten. Musea
in Gebaren is een gezamenlijk initiatief van Foam en WatTelt! en
heeft als doel het culturele aanbod in Amsterdam toegankelijk te
maken voor doven en slechthorenden.

richting de educatiestudio’s en de bibliotheek in de kelder worden momenteel onderzocht.
Stedelijk Adviesraad Inclusie en Toegankelijkheid
Om een echt toegankelijk en inclusief museum te worden, is een
museumbrede steun hard nodig. Daarom heeft het museum in
2017 de Stedelijk Adviesraad Inclusie en Toegankelijkheid opgericht. In de Adviesraad nemen 13 medewerkers van het museum
zitting. Er is gekeken naar een zo zorgvuldig mogelijke samenstelling van het team, waarin alle afdelingen van het museum
vertegenwoordigd zijn. De Adviesraad heeft de opdracht om de
directie van concrete adviezen te voorzien waarmee de toegankelijkheid en inclusie van het Stedelijk verbeterd kan worden.
PUBLICATIE JORDAN WOLFSON

Dove rondleider Samantha Fles tijdens Stedelijk in
Gebaren. Foto: Tomek Dersu Aaron

Opening vernieuwd entreegebied
Op 22 september 2017 opende het vernieuwde entreegebied
van het Stedelijk Museum. Tegelijkertijd met de verbouwing en
herinrichting is een aantal belangrijke voorzieningen getroffen,
waardoor mensen met een fysieke beperking vanaf nu zonder
hulp van medewerkers het museum kunnen betreden. De
belangrijkste vernieuwing in dit verband betreft een zelfstandig
te bedienen rolstoellift, die de oud- en nieuwbouw met elkaar
verbindt. De mogelijkheden voor het plaatsen van een traplift

Na de eerste monografie gewijd aan het werk van Jordan
Wolfson dat in 2013 is gepubliceerd, zal deze publicatie zich
met name richten op Jordan Wolfson’s meer recente werk en de
grootschalige animatronic installaties. De publicatie zal veel fotografisch materiaal bevatten en tekstuele bijdragen met recente
interpretaties van Wolfsons werk. Zo biedt het een uitgebreide
context bij de tweedelige tentoonstelling die in 2016 en 2017
plaatsvond in het Stedelijk Museum Amsterdam. Contribution
by the Stedelijk Museum, based on conversations with Jordan
Wolfson. De catalogus is mogelijk gemaakt door Joe en Marie
Donnelly.
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KUNSTAANKOPEN

het startschot zou vormen voor een nieuw hoofdstuk in de geschiedenis van het instituut: A year at the Stedelijk: Tino Sehgal
(1 januari – 31 december 2015).

TINO SEHGAL – THIS VARIATION
Tino Sehgal (Londen 1976, woont in Berlijn) is een baanbrekende
kunstenaar die een internationale reputatie geniet. Opgeleid als
choreograaf en econoom maakt hij volledig immateriële kunst:
zijn werk bestaat niet uit objecten, maar uit beweging, zang en
interactie met toeschouwers. In zijn kunstpraktijk opereert Sehgal
als regisseur van ‘situaties’ waarbij hij de museumbezoeker actief
bij het werk betrekt.
Voor de uitvoering van zijn situaties werkt Sehgal met zorgvuldig
geselecteerde vertolkers. De kunstenaar studeert met hen bewegingen, gedragingen of gesprekken in, die hij in aanwezigheid
van het publiek in een museum of galerie in praktijk laat brengen.
Het immateriële karakter van Sehgals werk strekt zich uit tot ver
in de institutionele structuren van de kunstwereld. Conventies
worden actief bevraagd: zo is er geen fysieke documentatie,
evenmin als zaalteksten, catalogi of contracten. De betekenis van
het werk ontstaat in de vluchtigheid van het moment.
Het Stedelijk Museum Amsterdam onderhoudt al lang een band
met Tino Seghal. In 2004 voerde de kunstenaar op uitnodiging
van het Stedelijk Museum Bureau Amsterdam zijn choreografie
Twenty Minutes for the Twentieth Century (1999) uit. Een jaar later
brak de kunstenaar internationaal door tijdens de 51ste Biënnale
van Venetië. Datzelfde jaar kon het Stedelijk dankzij financiële
ondersteuning van het Mondriaan Fonds Sehgals vroegste werk
voor haar collectie verwerven: Instead of allowing some thing
to rise up to your face dancing bruce and dan and other things
(2000). In 2015 organiseerde het museum een baanbrekende
overzichtstentoonstelling van Sehgal; een wereldprimeur die

In This variation wordt de bezoeker ondergedompeld in een
volledig verduisterde ruimte waarin doorlopend een choreografie
en een a capella muziekcompositie worden uitgevoerd door een
groep van circa 20 vertolkers. Hoewel aanvankelijk niet eens de
contouren van lichamen zichtbaar zijn, ervaart de gedesoriënteerde bezoeker direct de aanwezigheid van meerdere personen
in het donker.
Het ritmische ruisen, ritselen, zoemen, fluisteren en neuriën dat
de dansers voortbrengen zwelt aan tot gezang. Een soundscape
van 15 nummers wordt uitgevoerd; voornamelijk elektronisch
geproduceerde popmuziek zoals Good Vibrations van The Beach
Boys. Doordat de nummers door de vertolkers worden uitgevoerd
met niet anders dan hun eigen stemgeluid, wordt de elektronische muziek teruggebracht naar de menselijke schaal.
Beweging en zang zijn nauw met elkaar verweven; bij iedere
track hoort een choreografie. Als een zwerm vogels bewegen
de dansers door de ruimte, waarbij soms individuele bezoekers
nauw omcirkeld worden.
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SELECTIE DIGITALE KUNSTWERKEN
Het Stedelijk Museum Amsterdam en MOTI in Breda hebben
gezamenlijk 16 digitale topwerken aangekocht van hedendaagse kunstenaars uit binnen- en buitenland, die behoren tot de
grondleggers van de digitale kunst. De gezamenlijke aankoop
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.

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.

MOTI initieerde de samenwerking met het Stedelijk Museum
Amsterdam, een culturele trekpleister met enorm publieksbereik.
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. De selectie digitale kunstwerken is
aangeschaft met steun van het Tijl Aankoop Fonds.
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
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Rafaël Rozendaal, Abstract Browsing
16 03 08 (Reddit), 2016. Collectie Stedelijk
Museum Amsterdam, gezamenlijke aankoop van Stedelijk Museum Amsterdam
en MOTI. De aankoop aan de zijde van het
Stedelijk Museum wordt gesteund door
het Tijl Aankoop Fonds en een particuliere
begunstiger

In aanvulling op de twee werken van Euler die het Stedelijk al in
zijn collectie had, heeft het via steun vanuit het Fonds een derde
werk kunnen aankopen, namelijk het elfdelige After Supper. Euler
maakte dit werk speciaal voor de IMC Zaal van het museum.
After Supper is verworven middels een schenking van de Hartwig
Foundation.

JANA EULER, AFTER SUPPER, 2017

	MARIJN VAN KREIJ, UNTITLED
(PICASSO, THE STUDIO IN A PAINTED FRAME, 1956), 2017
Jana Euler, After Supper, 2017 Schenking Hartwig Foundation.
Foto: Gert Jan van Rooij

Het werk van de jonge Duitse kunstenaar Jana Euler (1982) is ronduit energiek te noemen. Euler werkt op het snijvlak van schilderkunst, beeldhouwkunst en woord & tekst. In haar werk verkent ze
de hedendaagse identiteit, en hoezeer die gevormd en beïnvloed
wordt door culturele, sociale en technologische ontwikkelingen.
Met haar schilderijen, beeldwerken en teksten onderzoekt Jana
Euler de mogelijkheden van digitale en analoge beelden, die
reageren op onze eigentijdse omgeving en aanleiding geven
tot reflectie. Haar werken zijn niet in één stijl te vangen; ze zijn
tegelijkertijd abstract en figuratief, tekst en vorm, duidelijke voorstellingen en ruimtelijke situaties. In Eulers werk spelen het echte
materiaal en de bijna hyperrealistische toestand van de objecten
beide een even belangrijke rol. Een dynamisch samenspel – variërend van figuratief, abstract tot surreëel – daagt de waarneming,
en de definitie van realiteit en beeld uit. In haar werken drijft ze
vaak de spot met de kunstenaar en met het schilderproces an
sich. Ze weet klassieke thema’s uit de kunstgeschiedenis te vervormen en te verdraaien, waarna ze deze doodleuk en met droge
humor weer bevestigt.

Marijn van Kreij, Untitled (Picasso, The
Studio in a Painted Frame, 1956), 2017

Schenking van de leden van de Raad van Toezicht van het
Stedelijk Museum Amsterdam, ter gelegenheid van het afscheid
van Alexander Ribbink (voorzitter) en Z.K.H. Prins Constantijn
van Oranje als leden van de Raad van Toezicht.
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INCIDENTELE BIJDRAGE:
HERINRICHTING MUSEUM
BIBLIOTHEEK
SMF heeft de bijdrage ontvangen en uitgekeerd aan SMA.
Daar staat het geld in een reserve totdat de plannen voor een
vernieuwde aantrekkelijk bibliotheek zijn opgesteld en de aanpassingen kunnen worden gemaakt.
ENTREEGEBIED
Het entreegebied van het Stedelijk Museum is circa 1.300 m2
en heeft de nodige veranderingen ondergaan. Samen met
BenthemCrouwel Architekten, die de in 2012 geopende nieuwbouw ontwierp, is het entreegebied hers chikt zodat dit sinds
22 september 2017 nog meer een ontmoetingsplek is dan
voorheen: een open en vrij toegankelijk plein, met meer zitruimte,
gelegenheid voor koffie en een betere toegang tot de winkel en
de bibliotheek. Door verplaatsing van de garderobe, optimalisering van de winkel, het introduceren van mobiele kassa´s en het
creëren van een lounge is er meer ruimte beschikbaar en zijn de
tentoonstellingsruimtes beter toegankelijk. De aspecten identiteit, ruimtelijkheid, zichtbaarheid, toegankelijkheid, programmerings-mogelijkheden en functionaliteit zijn pijlers van waaruit een
herontwikkelingsplan is ontstaan.

De herontwikkeling van het entreegebied maakt het voor het
Stedelijk mogelijk een dynamische programmering in het entreegebied te kunnen presenteren, primair richt op het tonen van de
collectie. Het museum heeft zo’n 1750 video- en geluidswerken
(time based media), waaronder veel topstukken. De potentie van
het entreegebied wordt nu ten volle benut door een aanzienlijk
deel van deze kunstwerken hier te presenteren op een state of
the art video wall. Hiermee kan het Stedelijk haar rijke collectie
time based media toegankelijk maken voor iedereen en laten zien
waar het museum voor staat. De deelcollectie performance is in
de laatste jaren gegroeid met enkele belangwekkende aankopen
en het Stedelijk heeft de sterke ambitie om deze de komende
jaren verder te ontwikkelen. Het Stedelijk ziet het als zijn taak om
de zichtbaarheid van de multimediale kunst voor het publiek te
bevorderen.
De herontwikkeling van het entreegebied zijn mede mogelijk
gemaakt dankzij van AEDES Real Estate, Brook Foundation,
LG Electronics, Hans Lensvelt, illy en anonieme begunstigers.

De informatievoorziening is verbeterd met grote digitale schermen
in de hal. Bovendien prijkt het werk van Lawrence Weiner, bij de
heropening in 2012 geschonken door de Vrienden van het Stedelijk,
op groot formaat boven de garderobe. Het Stedelijk wil voor alle
groepen goed toegankelijk zijn. Een belangrijke toevoeging is dan
ook de zelfstandig te bedienen invalidelift in het entreegebied.
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Foto: Gert Jan van Rooij
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STEDELIJK BASE
Stedelijk Base, de nieuwe collectieopstelling van het Stedelijk
Museum Amsterdam, is geopend op zaterdag 16 december 2017.
Het is een van de grootste collectiepresentaties van het Stedelijk
ooit en zal zeker vijf jaar te zien zijn. Stedelijk Base laat de ontwikkelingen in de kunsten zien vanaf eind 19e eeuw tot nu. Het is het
perfecte instapmoment voor wie kennis wil maken met moderne
kunst en vormgeving, terwijl de kunstliefhebber de bekende
Stedelijk-iconen in een nieuwe context kan ontdekken.
Stedelijk Base laat in circa 750 werken, gegroepeerd rond de
iconen uit de collectie, de ontwikkelingen zien in de kunsten vanaf
eind 19e eeuw tot nu, van Van Gogh, Mondriaan, Malevich en
Rietveld tot Warhol, Kiefer, Koons, Sottsass, Dijkstra en Dumas.
De opstelling beslaat alle zalen van de nieuwe vleugel, en begint in
de benedenverdieping met de kunsten voor 1980. De roltrap brengt
bezoekers van -1 naar +1, waar de kunsten van na 1980 te zien zijn.

heeft nauw samengewerkt met de conservatoren, onderzoekers en technische staf van het museum, en groef daarbij ook
diep in de archieven. Het ontwerp is een open parcours waarin
bezoekers hun eigen route kunnen kiezen. De ruimte wordt
gearticuleerd door losstaande wanden, die het mogelijk maken
diverse relaties tussen de kunstwerken te laten zien. De traditionele museumervaring is van opeenvolgende zalen veranderd
in een haast stedelijke ervaring, waarin na elke hoek een nieuwe
ontdekking staat te wachten.
STEDELIJK BASE is ontworpen door AMO / Rem Koolhaas met
Federico Martelli en tot stand gekomen dankzij de bijdrage van
Tata Steel Nederland, ProWinko ProArt en Zumtobel Group.

Foto: Gert Jan van Rooij

Voor Stedelijk Base heeft AMO een nieuwe inrichting ontworpen
die de 1100 m2 grote zaal van de benedenverdieping inzet om
de verschillende verhalenlijnen in de collectie te laten zien. AMO

28

Opening van de tentoonstelling van Zanele Muholi.
Foto: Tomek Dersu Aaron
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FONDSPROGRAMMA

HIGHLIGHTS UIT HET

Preview en opening van de tentoonstelling Jana Euler – High in Amsterdam, The Sky of Amsterdam.
Foto: Gert Jan van Rooij

FONDSPROGRAMMA

HIGHLIGHTS UIT HET

Reis voor begunstigers van het Stedelijk Museum Fonds naar
documenta14 in Athene. Foto: Stedelijk Museum Amsterdam

Reis voor begunstigers van het Stedelijk Museum Fonds naar
documenta14 in Athene. Foto: Stedelijk Museum Amsterdam

Reis voor begunstigers van het Stedelijk Museum Fonds naar documenta14 in
Athene. Foto: Stedelijk Museum Amsterdam
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FONDSPROGRAMMA

HIGHLIGHTS UIT HET
Opening van de tentoonstelling The Height The Width The Weight van Susan Rothenberg in GRIMM Gallery. Foto: Stedelijk Museum Amsterdam
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Opening van de tentoonstelling The Height The Width The Weight van Susan Rothenberg in
GRIMM Gallery.Foto: Stedelijk Museum Amsterdam
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FONDSPROGRAMMA

HIGHLIGHTS UIT HET

Opening van de tentoonstelling The Height The Width The Weight van Susan
Rothenberg in GRIMM Gallery. Foto: Stedelijk Museum Amsterdam

FONDSPROGRAMMA

HIGHLIGHTS UIT HET
Preview van de tentoonstelling van Edward Krasinksi. Foto: Stedelijk Museum Amsterdam
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FONDSPROGRAMMA

HIGHLIGHTS UIT HET

Diner bij de preview van de tentoonstelling Seth Price – Social Synthetic.
Foto: Stedelijk Museum Amsterdam

Diner bij de preview van de tentoonstelling Seth Price – Social Synthetic.
Foto: Stedelijk Museum Amsterdam
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Diner bij de preview van de tentoonstelling Seth Price – Social Synthetic.
Foto: Stedelijk Museum Amsterdam
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FONDSPROGRAMMA

HIGHLIGHTS UIT HET

Diner bij de preview van de tentoonstelling Seth Price – Social Synthetic.
Foto: Stedelijk Museum Amsterdam

FONDSPROGRAMMA

HIGHLIGHTS UIT HET

Feestelijke opening van het hernieuwde entreegebied. Foto: Stedelijk Museum Amsterdam

Preview en opening van STEDELIJK BASE. Foto: Stedelijk Museum Amsterdam
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FONDSPROGRAMMA

HIGHLIGHTS UIT HET
Preview en opening van STEDELIJK BASE. Foto: Stedelijk Museum Amsterdam
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COLOFON
Samenstelling en eindredactie: Josine Hoogenraad
Jaarrekening: Audrey Moestadja
CONTACT
Jan Willem Sieburgh
Directeur a.i.
Stedelijk Museum Amsterdam
Kyra Wessels
Sr. Adviseur SMF
k.wessels@stedelijk.nl
Josine Hoogenraad
Fondsenwerver SMF
j.hoogenraad@stedelijk.nl
020 5732 710
fonds@stedelijk.nl
www.stedelijk.nl/fonds

STEDELIJK MUSEUM FONDS
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BIJLAGEN
JAARREKENING 2017
BALANS
(Na Resultaatbestemming)
ACTIVA
Ref.
Liquide middelen en vorderingen
Vorderingen
Liquide middelen

1.
2.

Totale Activa

31-12-2017
€

31-12-2016
€

137.718
348.950

186.686
1.172.546

486.668

1.359.232

289.442
14.189

1.239.722
65.689

303.631

1.305.411

97.108
85.929

0
53.821

183.037

53.821

486.668

1.359.232

PASSIVA
Reserves en fondsen
Reserves
Fondsen

3a.
3b.

Schulden en overlopende posten
Stichting Stedelijk Museum
Overige schulden
4.
Totale Passiva
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2017
Realisatie
2017
€
BATEN
Ref.
Baten van particulieren
Baten van bedrijven
Baten van andere organisaties zonder winststreven
Som van de geworven baten

5.

LASTEN
Besteed aan doelstellingen:
Doelstelling A: Tentoonstellingen
Doelstelling B: Educatie, Interpretatie & Publicatie
Doelstelling C: Kunstaankopen
Doelstelling D: Vrij besteedbaar
Doelstelling E: Incidentele bijdrage
Wervingskosten
Kosten Educatie en Publieksbegeleiding
Kosten beheer en administratie

6.
6.
6.

Som der lasten
Saldo voor financiële baten en lasten
Saldo financiële baten en lasten

Budget
2017
€

387.946
266.798
920.000

Realisatie
2016
€
282.500
180.000
495.870

1.574.744

2.515.600

958.370

436.799
149.195
235.000
60.000
1.600.000
2.480.994

1.342.000
80.000
175.000
120.000
1.600.000
3.317.000

304.250
80.000
310.000
220.000

54.080
5.361
36.974

80.790
75.810
57.000

52.166
43.261
30.839

2.577.409

3.530.600

1.040.516

-1.002.665 -1.015.000

-82.146

885

914.250

15.000

3.816

SALDO VAN BATEN EN LASTEN

-1.001.780 -1.000.000

-78.330

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

49.720
0
-1.000.000
6.500
-8.000
-50.000

0
0
-1.000.000
0
0
0

-51.891
-9.257
-50.182
-25.000
8.000
50.000

-1.001.780

-1.000.000

-78.330

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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157,55%

95,40%

3,43%

5,44%

KASSTROOM OVERZICHT OVER 2017
2017
€
Exploitatiesaldo
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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2016
€

-1.002.665

-82.146

0

0

48.968
129.216

632.707
-1.654.732

-824.481

-1.104.171

885

3.816

0
0

0
0

0

0

-823.596
1.172.546

-1.100.355
2.272.901

348.950

1.172.546

ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE FINANCIELE VERSLAGLEGGING
Algemeen
De jaarrekening is opgesteld conform de 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 € 303.631.
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 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
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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 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
31-12-2017
€

ACTIVA
1.

Vorderingen
Nog te ontvangen bijdragen
minus Voorziening oninbare vorderingen
Nog te ontvangen rente
Overige vorderingen

31-12-2016
€

158.000
-25.000
885
3.833

82.870
3.816
100.000

137.718

186.686

De nog te ontvangen bijdragen betreffen de toegezegde bijdragen voor tentoonstellingen en
acquisitie. Overige vorderingen betreft een nog te ontvangen bedrag van Stedelijk Museum
Amsterdam, dat reeds in 2017 is afgehandeld.
2.

Liquide middelen
RC Rabobank
Spaarrek Rabobank

De liquide middelen zijn per direct opeisbaar.
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348.950
0

164.146
1.008.400

348.950

1.172.546

31-12-2017
€

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

31-12-2016
€

49.720
0
239.722

0
0
1.239.722

289.442

1.239.722

Bestemmingsreserve Algemeen SMA:
Saldo per 1 januari
Mutatie uit resultaatbestemming

0
49.720

51.891
-51.891

Saldo per 31 december

49.720

0

Bestemmingsreserve tentoonstellingen SMA:
Saldo per 1 januari
Mutatie uit resultaatbestemming

0
0

9.257
-9.257

Saldo per 31 december

0

0

1.239.722
-1.000.000

1.289.904
-50.182

239.722

1.239.722

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

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. In 2017 heeft een onttrekking plaatsgevonden
van € 1.000.000 ten behoeve van de herinrichting van Stedelijk BASE en het entreegebied
binnen het museum.
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31-12-2017
€
3b. Fondsen
Bestemmingsfonds Educatie SMA
Bestemmingsfonds Acquisitie SMA
Bestemmingsfonds Tentoonstellingen SMA

4.

31-12-2016
€

7.689
6.500
0

15.689
0
50.000

14.189

65.689

Bestemmingsfonds Educatie SMA:
Saldo per 1 januari
Mutatie uit resultaatbestemming

15.689
-8.000

7.689
8.000

Saldo per 31 december

7.689

15.689

Bestemmingsfonds Acquisitie SMA:
Saldo per 1 januari
Mutatie uit resultaatbestemming

0
6.500

25.000
-25.000

Saldo per 31 december

6.500

0

Bestemmingsfonds tentoonstellingen SMA:
Saldo per 1 januari
Mutatie uit resultaatbestemming

50.000
-50.000

0
50.000

Saldo per 31 december

0

50.000

Schulden en overlopende posten
Stichting Stedelijk Museum Amsterdam
Overige schulden

97.108
85.929

0
53.821

183.037

53.821

De kortlopende schulden hebben allen een resterende looptijd van korter dan een jaar. De
reële waarde van de kortlopende schulden benadert de boekwaarde vanwege het kortlopende karakter ervan. De schuld aan Stichting Stedelijk Museum Amsterdam betreft nog te
betalen bedragen voor doelstellingen van het museum.
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Niet uit de balans blijkende verplichtingen en rechten
Ultimo boekjaar heeft het Stedelijk Museum Fonds geen uit de balans blijkende
verplichtingen en rechten.
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Toelichting op de Staat van baten en lasten
Realisatie
2017
€
5.

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

Realisatie
2016
€

387.946
266.798
920.000

282.500
180.000
495.870

1.574.744

958.370

De som van de geworven baten betreffen hier voornamelijk donaties en schenkingen uit de
Curator Circle, International Collector Circle, vermogensfondsen en overige particulieren ten
behoeve van algemene doelen, tentoonstellingen en educatieve doelstellingen.
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6.	Toelichting Besteed aan doelstellingen en kosten eigen fondsenwerving en beheer
en administratie
Specificatie en verdeling kosten naar bestemming

Bestemming

Wervingskosten

Doelstellingen
B:
Educatie,
Interpre
tatie &
Publicatie

Kosten
Educatie en Beheer en
publieksadminibegeleiding stratie

Lasten

A:
Tentoon
stellingen

Afdrachten

€436.799 €

Publiciteit en communicatie

€

- €

- €



- €



- €



- €

29.080 € 

Personeelskosten

€

- € 

- €



- €



- €



- €

- € 

Oninbare vorderingen

€

- € 

- €



- €

- €



- €

Kantoor- en algemene kosten €

- € 

- €



- €

Afschrijving en rente

- € 

- €



- €

€

€  436.799 €

C:
D:
Kunst- aan- Vrij bekopen
steed- baar

149.195 €235.000 € 

149.195 €  235.000 € 

E:
Incidentele
bijdrage

60.000 € 1.600.000 € 





- €



- € 

- €



- €

60.000 €1.600.000 € 

- €



5.361 €
- €

25.000 € 



- € 

- € 



Totaal
Realisatie

Begroot

Totaal
Realisatie

2017

2017

2016

- €2.480.994 €3.317.000 € 914.250
- €
17.148 €
- €

- €



- €

19.473 €

- €



- €

353 €

54.080 € 

5.361 €

34.441 € 156.600 € 

94.096

17.148 € 

19.000 € 

23.519

38.000 € 

8.571

- €

80

25.000
19.473 €
353 € 

36.974 € 25.774.09 € 3.530.600 €1.040.516

Algemene toelichting				
De stichting is gehuisvest in het Stedelijk Museum Amsterdam. De administratie van de
stichting wordt gevoerd door de afdeling Finance van het Stedelijk Museum Amsterdam. Het
Stedelijk Museum heeft een aantal medewerkers fondsenwerving in dienst van wie de werkzaamheden geheel ten behoeve van Stichting Stedelijk Museum Fonds zijn. De stichting zelf
heeft geen personeelsleden in dienst. De bezoldiging van bestuurders over 2017 was nihil.
			
				
Toerekening van kosten
Het Stedelijk Museum Fonds hanteert een consistente methodiek bij de toerekening van de
kosten aan de diverse kostensoorten. Kosten die direct samenhangen met het verwerven
van eigen fondsenwerving worden verantwoord als kosten fondsenwerving. Dit betreft met
name kosten van advertenties, publiciteit en overige kosten fondsenwerving. Voor zover
kosten niet direct toe te rekenen zijn worden deze aangemerkt als kosten „beheer en administratie“. Dit betreft de kosten van de administratieve afhandeling, accountantskosten en
overige algemene kosten.
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BIJLAGEN
BUDGET 2018
Budget
2018
€
BATEN
Baten van particulieren
Baten van bedrijven
Baten van andere organisaties zonder winststreven
Baten van andere fondsenwervende organisaties

Budget
2017
€

555.250

Nog te werven

182.750

Som van de geworven baten

738.000

2.515.600

LASTEN
Besteed aan doelstellingen:
Doelstelling Tentoonstellingen
Doelstelling Educatie, Interpretatie & Publicatie
Doelstelling Kunstaankopen
Doelstelling Development
Doelstelling Vrij besteedbaar aan exploitatie

365.250
85.000
25.000
80.000
0

1.342.000
80.000
175.000
120.000
1.600.000

555.250

3.317.000

38.900
86.100
57.750

80.790
75.810
57.000

738.000

3.530.600

Saldo voor financiële baten en lasten

0

-1.015.000

Saldo financiële baten en lasten

0

15.000

SALDO VAN BATEN EN LASTEN

0

-1.000.000

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

0
0

-1.000.000
0

0

-1.000.000

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