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Het jaar 2020 begon voorspoedig. Net ervoor was op 1 december 
2019 een nieuwe directie van het Stedelijk Museum Amsterdam 
aangetreden. Er werd gekeken naar de toekomst, met een 
nieuw Kunstenplan dat de basis legt voor een nieuwe, betrokken 
en eigenzinnige koers voor het museum. Toegankelijkheid en 
betrokkenheid, verbreding en de zich voortdurend ontwikkelende 
interactie tussen kunstwerk en publiek staan daarin centraal.
In maart organiseerde het Stedelijk Museum Fonds een thank 
you diner, gekoppeld aan een preview van de tentoonstelling 
Nam June Paik – The Future is Now die op 14 maart van start 
ging. Het werd een memorabele avond die door vele relaties werd 
bijgewoond en met enthousiasme ontvangen, met een private 
view en rondleidingen door de tentoonstelling in opbouw. 

Slechts een aantal dagen later kwam Nederland tot stilstand. In 
het kader van de intelligente lockdown om de coronapandemie 
te bestrijden, sloten alle culturele instellingen hun deuren. Ook 
het Stedelijk. Het was een zeer onverwachte en uitzonderlijke 
situatie voor het museum, dat normaal gesproken 365 dagen per 
jaar open is. Een situatie ook die veel langer duurde dan iedereen 
bij aanvang had verwacht: uiteindelijk kon het Stedelijk pas op 1 
juni weer bezoekers verwelkomen, met inachtneming van diverse 
beperkende maatregelen. Ook in oktober was het museum 
gedurende twee weken noodgedwongen gesloten. Halverwege 
december volgde opnieuw een sluiting, waardoor het museum 
uiteindelijk in 2020 slechts 255 dagen open is geweest. Zowel 
de ambities van het Stedelijk als die van het Stedelijk Museum 
Fonds en het bestuur liepen hierdoor (deels) vertraging op. 
Menselijk contact is immers van groot belang bij ons werk. 

Desondanks wist het Stedelijk in 2020 een mooi programma – 
fysiek en digitaal – te bieden. Het Stedelijk Museum Fonds is 
verheugd om hieraan te hebben bijgedragen, met steun voor 
een tentoonstelling, drie aankopen vanuit Fondsen op Naam en 
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Stedelijk Museum Fonds, dat in april 2021 is aangetreden. We 
zien er naar uit met alle partijen samen te werken en de krachten 
verder te bundelen ten bate van het Stedelijk Museum. 

TOELICHTING VERSCHILLEN TUSSEN  
BEGROTING EN REALISATIE 2020

De realisatie van de baten in 2020 zijn € 233.267 en komen 
lager uit dan de begroting van € 397.400. Diverse wervende 
activiteiten hebben vanwege de duur van de coronacrisis geen 
doorgang gekregen. Deze ontwikkeling zien we nog sterker terug 
in de realisatie van de lasten in 2020 (€184.979 gerealiseerd en 
€ 397.400 begroot). Er zijn in 2020 slechts beperkte activiteiten 
verricht door het fonds. Het resultaat voor 2020 komt hiermee uit 
op € 48.288.

het Blikopeners-programma. Ook ondersteunde het Fonds de 
versterking van de infrastructuur die het Stedelijk nodig heeft 
om verder te kunnen digitaliseren. Naast de algemene bijdrage 
aan het tentoonstellingsbudget betreft dit specifiek geoormerkte 
giften die waren toegekend door particulieren en hun fondsen. 
Vanaf pagina 10 vindt u een uitvoerige beschrijving van alle 
projecten die het Stedelijk Museum Fonds afgelopen jaar heeft 
gefinancierd. 

Het Fonds is blij om het Stedelijk te hebben kunnen ondersteu-
nen in deze uitdagende tijden. Particuliere steun is afgelopen jaar 
wederom belangrijk geweest voor het museum. In verband met 
de onzekerheid rondom de – mogelijk langdurige – impact van 
de coronapandemie zal deze noodzaak naar verwachting verder 
toenemen. Daarom is het Stedelijk Museum Fonds alle huidige 
begunstigers bijzonder dankbaar voor hun blijvende en nieuw 
toegezegde steun. Hun vertrouwen en bijdrage zijn onmisbaar 
geweest: zonder hen had het museum een aantal belangrijke 
projecten niet kunnen laten doorgaan. Er zijn ook belangrijke re-
laties die hun steun (nog) niet opnieuw hebben toegezegd, maar 
die veelal wel met ons in gesprek zijn gebleven en persoonlijk 
kennis hebben gemaakt met de directie. We hebben begrip voor 
de afwachtende houding nu we minder hebben kunnen laten zien 
dan gewenst en zijn dankbaar voor de open en bemoedigende 
gesprekken die we mochten voeren.

Nu de nieuwe directie haar eerste volle jaar bij het Stedelijk 
heeft afgerond, tekent de koers voor de komende jaren zich 
steeds duidelijker af: een betrokken museum dat midden in de 
maatschappij staat. Een ambitie die onze begunstigers, naar wij 
hopen, willen blijven ondersteunen en die in 2021 ook nieuwe 
begunstigers zal aanspreken. Samen met de museumdirectie 
en staf kijkt het Fonds realistisch maar ook graag positief vooruit 
naar de toekomst. En: samen met het nieuwe bestuur van het 
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FUNCTIES EN NEVENFUNCTIES 
BESTUURSLEDEN 

Peter Mensing (voorzitter) 
 – Lid raad van commissarissen Prodalim
 – Lid raad van advies New York Pizza 
 – Lid raad van commissarissen Kick your Habits 
 – Voorzitter raad van commissarissen KSYOS  

TeleMedical Centre 
 – Voorzitter raad van commissarissen EuroCaps
 – Lid raad van commissarissen Swapfiets 
 – Lid raad van advies Vortex Capital Partners 
 – Lid raad van commissarissen Ajax 
 – Lid raad van commissarissen Lunch Garden 
 – Senior adviseur Bregal Freshstream 
 – Voorzitter raad van commissarissen Vascobelo 
 – Lid raad van advies Ponooc 
 – Lid raad van toezicht De Balie
 – Lid bestuur Stichting Dioraphte
 – Lid raad van advies IMT

ROOSTER VAN AAN- EN AFTREDEN 

Bestuursleden worden benoemd voor een periode van vier jaar,
die eenmaal verlengd kan worden.

Naam
Datum  
aantreden

Datum 
herbenoeming

Datum 
aftreden

Peter Mensing 19 december 2019
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Het Stedelijk is dé plek waar iedereen moderne en hedendaag-
se kunst en vormgeving kan ontdekken en beleven. Met de 
collectie, tentoonstellingen, publicaties, onderzoek en educatieve 
programma’s biedt het Stedelijk nieuwe inzichten – zowel op 
individueel als op maatschappelijk niveau. 

De Stichting Stedelijk Museum Fonds voorziet het museum 
van aanvullende middelen om tentoonstellingen en educatieve 
activiteiten te organiseren en om de collectie te beheren en te 
behouden en nieuwe aankopen te ondersteunen. Om ervoor te 
zorgen dat het museum kan investeren in de toekomst wil het 
Fonds een betrokken groep van particulieren die het Stedelijk 
substantieel en voor de lange termijn wil ondersteunen, aan 
zich verbinden. Het Fonds is dankbaar voor iedere schenking 
en betrekt begunstigers graag op een persoonlijke manier bij de 
actuele on twikkelingen van het museum. 

Met hun steun maken particulieren het mede mogelijk om am-
bitieuze projecten te ontwikkelen en de positie van het Stedelijk 
als toonaangevend museum te handhaven. Door een meerjarige 
vaste bijdrage van minimaal vijf jaren vast te leggen helpen onze 
begunstigers het museum om vooraf te kunnen investeren in bij-
zondere projecten. Ook is het mogelijk om een Fonds op Naam in 
te stellen of een andere, bijzondere (eenmalige of periodieke) gift 
te doen. De bestemming van de schenking kan in nauw overleg 
met de inhoudelijke staf en directie worden vastgesteld. Tot slot 
kan ook een erfstelling of legaat van grote betekenis zijn voor het 
Stedelijk. Het Stedelijk Museum Fonds is een culturele Algemeen 
nut beogende instelling (ANBI): een schenking is derhalve geheel 
vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. Giften komen volledig 
ten goede aan het museum. De principes van good governance 
zoals neergelegd in de Governance Code Cultuur en de ICOM 
Ethische Code Musea vormen het uitgangspunt voor alle werk-
zaamheden van de bestuursleden van het Fonds.
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Het totaal van de bestedingen aan de doelstellingen ten opzichte 
van het totaal van de baten bedraagt over 2020 67%. Het totaal 
van de kosten van eigen fondsenwerving ten opzichte van de 
baten uit eigen fondsenwerving is 3%; ultimo 2019 was dit 
8%. De operationele en financiële risico’s voor het Fonds zijn 
minimaal, gezien de zeer geringe vaste kosten, voor beheer en 
administratie. De overige inkomsten worden geheel besteed aan 
de doelstellingen van het Fonds. Ieder jaar stelt het bestuur een 
begroting op. De enige onzekerheid ligt in het wel of niet behalen 
van deze zelf opgelegde doelstelling. Deze doelstelling vormt de 
totale financieringsbehoefte van het Fonds. 
 
Stelregel voor de uitgaven van het Fonds is dat een bijdrage aan 
het museum pas wordt toegezegd wanneer de benodigde finan-
ciële middelen hiervoor geworven zijn. Op deze manier wordt het 
risico van een liquiditeitstekort vermeden.
 

Begunstigers van het Fonds maken deel uit van een bijzonder gezel-
schap, dat nauw betrokken is bij de (internationale) community van 
het Stedelijk. Als dank voor hun bijdrage worden ze uitgenodigd voor 
het programma van de speciaal hiertoe ingerichte Curator Circle 
en de International Collector Circle. Zo hebben zij onder andere 
toegang tot previews van tentoonstellingen, collectieopstellingen en 
nieuw verworven kunstwerken, curator-led tours en een maandelijk-
se Mastercourse gericht op kunstenaars die getoond worden en/of 
onderdeel uitmaken van de collectie. MIddels digitale nieuwsbrieven 
en uitnodigingen worden zij hiervan op de hoogte gebracht.

In 2020 heeft het Stedelijk Museum Fonds € 233.267 aan giften 
ontvangen. Veelal hebben deze giften een oormerk. De overige 
bedragen gebruikt het Fonds om verschillende doelstellingen te 
realiseren. Om de benodigde bedragen uit te vragen, dient de 
directie van het Stedelijk een officieel verzoek in bij het bestuur 
van het Fonds. Deze aanvragen worden vervolgens tijdens de 
vergaderingen beoordeeld door het bestuur. Geworven bedragen 
met een specifieke bestemming hoeven niet per se in het jaar van 
ontvangst te worden uitgekeerd aan het museum. De opbreng-
sten 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 solvabili-
teitsratio’s belangrijke graadmeters. Rekening houdend met de 
saldi aan liquide middelen, uitstaande vorderingen en uitstaande 
kortlopende schulden bedraagt de liquiditeitspositie ultimo 2020 
€ 593.055 (ultimo 2019 € 544.769). Hiermee is het Fonds goed 
in staat aan zijn verplichtingen te voldoen. De solvabiliteitsratio 
ultimo 2020 bedraagt 77%; ultimo 2019 bedroeg deze 71%. De 
verhouding tussen het eigen vermogen en het totale vermogen is 
ten opzichte van 2019 verbeterd.
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Welkom terug. Foto: Maarten Nauw
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 – Van Berckel-Boehmer Fonds
 – Stichting Cordius
 – Leo en Elsbeth Hertz Foundation
 – Salomon de Jong Stichting 
 – Joost en Marcelle Kuiper
 – Thijn, Veerle en Wieger Lamers
 – Lauren en Richard Nijkerk 
 – Pim en Antoinette Polak
 – Alexander Roepers
 – Willem Sijthoff en Machteld Vos
 – Frank en Claartje Thuis-Kruijff
 – Tijl Aankoop Fonds
 – Tuncer en Juleke Tuzgöl-Willigers 
 – Begunstigers die anoniem willen blijven
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Het Stedelijk Museum Fonds droeg in 2020 bij aan een tentoon-
stelling, drie aankopen en het Blikopeners-programma. Ook was 
er aandacht voor de toegankelijkheid van het museum, met de 
versterking van de digitale infrastructuur. In het overzicht hier-
onder worden de gerealiseerde projecten nader toegelicht.

TENTOONSTELLING

ULAY WAS HERE
21 november 2020 tot en met 30 mei 2021

Het Stedelijk Museum presenteerde met ULAY WAS HERE, 
het grootste retrospectief ooit van het oeuvre van Frank Uwe 
Laysiepen, beter bekend als Ulay (1943–2020). Hij was een van 
de grondleggers van performance en body art, en pionier in de 
polaroidfotografie. De kunstenaar werkte persoonlijk mee aan 
dit grote overzicht voordat hij in maart 2020 overleed. Het was 
tevens de eerste internationale postume tentoonstelling.

De Duits-Nederlandse kunstenaar Uwe Laysiepen was van meet 
af aan een zeer geëngageerd kunstenaar die zijn betrokkenheid 
zowel in directe reactie op maatschappelijke ontwikkelingen 
toonde als in relatie tot de (recente) geschiedenis. Ulay dankt 
zijn bekendheid ook aan zijn symbiotische samenwerking met 
de Servische kunstenaar Marina Abramović (1946). Van 1976 tot 
1988 realiseerden zij vanuit Amsterdam indrukwekkende perfor-
mances waarin hun relatie, hun fysieke grenzen en de kracht van 
rituelen centraal stonden. 

Ulay’s oeuvre is geworteld in de fotografie. Hij begon zijn artis-
tieke carrière met een zoektocht naar zijn genderidentiteit, en 
deed dit via zijn lichaam. Dat resulteerde in series aforismen, 
visuele poëzie, polaroidfoto’s en performances, aanvankelijk 
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lichaam als medium (body art). Daarnaast richtte de tentoon-
stelling zich op de visuele vormen waarin hij blijk gaf van zijn 
maatschappelijk engagement en op zijn relatie met en positie in 
de stad Amsterdam, waar hij zich in 1968 vestigde. 

Aanvullende activiteiten
Bij de tentoonstelling ULAY WAS HERE was een audiotour 
beschikbaar, gebaseerd op quotes van Ulay zelf, in context 
geplaatst door een voice-over. Hiermee kreeg de bezoeker 
verdiepende informatie bij sleutelwerken in de tentoonstelling en 
werd hij uitgedaagd om beter te kijken. Omdat rondleidingen in 
verband met de coronamaatregelen niet konden doorgaan, wer-
den in het weekend korte, gratis introductielezingen aangeboden. 
In een kwartier tijd bespraken de rondleiders enkele hoogte-
punten uit het werk van Ulay en bereidden ze de bezoeker voor 
op de tentoonstelling. 

Tijdens het Public Program werd de relatie tussen Ulay en 
Amsterdam onderzocht. Hoe was de stad terug te vinden in zijn 
werk, hoe bepalend was de stad voor zijn artistieke ontwikkeling 
en wat was de impact van Ulay op de Amsterdamse kunstscene, 
toen en nu? Zijn leven en werk vormden tevens de aanleiding 
om in gesprek te gaan met een jonge generatie kunstenaars en 
kunstkijkers. Welke rol speelt de stad Amsterdam in hun werk 
en op wat voor manier voelen ze zich verwant met het werk en 
activisme van Ulay?

Omdat de tentoonstelling nog geruime tijd doorloopt in 2021 
staan in dit verslag geen bezoekcijfers opgenomen. 
 

zonder publiek. In honderden zelfportretten verkende Ulay zijn li-
chaam, door op zijn huid te schrijven, het te versieren, te doorbo-
ren en erin te snijden. Dit was compleet nieuw, net als de manier 
waarop hij de camera gebruikte als hulpmiddel om zijn identiteit 
te onderzoeken. Ook stelde hij vragen over wat een man of 
vrouw is. Ulay zou zijn leven lang zijn identiteit onderzoeken, en 
betrok daarin ook wat het betekent om de ‘ander’ te zijn, of het nu 
iemand van een ander geslacht is of iemand uit een minderheid. 

Gaandeweg zou Ulay zijn fotografie steeds meer vermengen met 
performances, eerst voor een heel klein, daarna voor een groter 
publiek. Die vermenging van fotografie en performance groeide 
vervolgens uit tot een volledige concentratie op het medium 
performance. Met Marina Abramović zette hij baanbrekende 
stappen op het gebied van de performancekunst, waarbij ze 
elkaar naar steeds extremere hoogten brachten in het verkennen 
van hun emotionele en fysieke uithoudingsvermogen. Ook in 
Ulay’s performances na zijn samenwerking met Marina bleef zijn 
lichaam het onderwerp van zijn onderzoek.

Opzet
De tentoonstelling ULAY WAS HERE was een chronologisch op-
gebouwd retrospectief en omvat de drie werkzame periodes van 
Ulay: 1968/70-1975: solo, Amsterdam (autopolaroids); 1976-1988: 
relatie en samenwerking met Marina Abramović (performances, 
polaroids); 1989-2020: solo, experimenten met polaroids, pola-
grams (mengvorm tussen fotogram en polaroid, dat wil zeggen 
zonder lens gemaakte polaroid in de polaroidcamera); politieke 
werken en acties; soloperformances.

De tentoonstelling concentreerde zich op een viertal thema’s die 
de relevantie van Ulays werk onderstrepen. Zo was er een focus 
op performancekunst, inclusief de performatieve aspecten van 
fotografie en een focus op Ulays onderzoek naar identiteit en zijn 
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Zaalopname ULAY WAS HERE. Foto: Peter Tijhuis
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AANKOPEN 
Joke en VMC (2020) - Klara Lidén                        
Te zien in de tentoonstelling Small World Real World, 5 decem-
ber 2020 tot en met 21 februari 2021

Joke en VMC van Klara Lidén waren samen met een derde sculp-
tuur, Disco, te zien tijdens de tentoonstelling Small World Real 
World die ter gelegenheid van 125 jaar Stedelijk werd georgani-
seerd. Met deze presentatie, die voor een belangrijk deel uit de 
collectie was samengesteld, gaf directeur Rein Wolfs aan hoe hij 
in de toekomst de collectie van het Stedelijk wil inzetten.

In Lidéns werk staat de perceptie van urbaniteit centraal. In feite 
brengt ze elementen uit de grootstedelijke ruimte direct, een op 
een, naar het museum. Verwaarloosd stadmeubilair, prullenbak-
ken, elektriciteitskastjes en andere niet noodzakelijkerwijs esthe-
tisch betoverende elementen worden in de artistieke praktijk van 
Lidén tot readymades. Het zijn directe tekens van street culture, 
urbane werkelijkheid en maatschappelijke realiteit.

Het werk van Lidén is internationaal belangwekkend, maar in 
Nederlandse openbare collecties niet sterk gerepresenteerd. 
Joke en VMC werden gezamenlijk aangekocht met Disco en vor-
men daarmee de eerste drie werken van Lidén die in de collectie 
van het Stedelijk zijn opgenomen.  De aanwinsten Joke en VMC 
werden mogelijk gemaakt dankzij de financiering van het Tijl 
Aankoop Fonds. 

Zaalopname Small World Real World met op de voorgrond: VMC en Joke – Klara Liden. 
Aangekocht met behulp van het Tijl Aankoopfonds. Foto: Peter Tijhuis
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How to Style a Chore Coat (Series) (2020), To be titled (2020) – 
Tenant of Culture

In haar werk beweegt Tenant of Culture zich op het snijvlak tus-
sen kunst en vormgeving. Zij onderzoekt onder andere de sociale 
en ecologische aspecten van mode en de manier waarop mode 
gedecodeerd en opnieuw geïnterpreteerd kan worden. Daarin 
zijn gebruikssporen belangrijk. Tweedehands mode en bewust 
aangebrachte of natuurlijk tot stand gekomen gebruikssporen 
vormen een sociaalmaatschappelijke strategie binnen een 
authenticeringsproces. 

De twee sculpturen zijn gecollageerd, dat wil zeggen samen-
gesteld uit verschillende onderdelen. Het ‘schoenwerk’ is 
opengesneden om ook het binnenleven zichtbaar te maken en de 
sculpturale kwaliteit ervan te versterken. Zoals gebruikelijk in het 
werk van Tenant of Culture spelen beide werken met het idee van 
de readymade. 

Het werk van Tenant of Culture kan een sterke rol spelen binnen 
de nieuwe koers van het Stedelijk, waarin meer aandacht is voor 
maatschappelijke aspecten.

Deze aankoop werd mogelijk gemaakt dankzij het Tijl Aankoop 
Fonds.  
 

How to Style a Chore Coat (2020) 
- Tenant of Culture. Foto: courtesy 
Galerie Fons Welters 

To be titled (2020) - Tenant of Culture.  
Foto: courtesy Galerie Fons Welters
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motief van de boot nog meer gelaagd. Tee werkt vaak met 
historisch geladen culturele artefacten en symbolen, en verbindt 
westerse en oosterse invloeden met kunstgeschiedenis.  

De collectie van het Stedelijk telt al een aantal werken van Tee. 
De aangekochte tulpencollages hebben een bijzondere plek 
binnen de serie en vormen een mooie aanvulling hierop.   

Deze aankopen werden mogelijk gemaakt dankzij de steun van 
het Van Berckel-Boehmer Fonds. 

Tampan Ship of Souls #2 (2020), Tampan the Collected Bodies 
(2020) –  Jennifer Tee
Te zien in de tentoonstelling In the Presence of Absence: 
voorstellen voor de museumcollectie 5 september 2020 tot en 
met 31 januari 2021

De tentoonstelling In the Presence of Absence leidde tot de aan-
koop van twee hierin tentoongestelde werken van Jennifer Tee. De 
expositie toonde een selectie kunstwerken en ontwerp projecten 
die het begrip van algemene kennis en collectief bewustzijn uit-
dagen met verhalen die ongezien blijven, genegeerd zijn of vaker 
verteld mogen worden binnen grote publieke instellingen.

Tee kiest ervoor om met Tampan Ship of Souls #2 en Tampan the 
Collected Bodies haar verhaal te vertellen over reizen, handel 
en migratie. De werken zijn collages van platte, gedroogde 
tulpenblaadjes met diepe en vlammende kleuren. De gebruikte 
motieven verwijzen naar het natuurlijke proces van voortbewe-
ging in het leven van mensen, planten en dieren. De boot sym-
boliseert op meerdere manieren een tussenstaat: het onderweg 
zijn naar iets. Tegelijkertijd verwijst het scheepsmotief naar de 
spirituele reis na de dood. De verschillende compartimenten 
van het scheepsmotief refereren aan een ongelijke en verdeelde 
structuur in de maatschappij. 

In de tulpenbladcollages combineert Jennifer Tee de tulp, die ge-
zien wordt als een Nederlands icoon, met haar familiegeschiedenis 
en Chinees-Indonesische afkomst. Het motief van de boot speelt 
ook hierin een belangrijke rol. Zo emigreerde Tee’s vader in de 
jaren 1950 per boot naar Nederland en reisde haar grootvader, die 
tulpenbollen exporteerde, regelmatig per schip af naar Amerika. 

De huidige migratieproblematiek, waarbij mensen met gevaar 
voor eigen leven de zee proberen over te steken, maakt het 
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Zaalopname In The Presence of Absence. Voorstellen voor de museumcollectie. Jennifer Tee, Tampan the Collected Bodies en Tampan Ship of Souls #2, 2020.  
Aangekocht met behulp van het Van Berckel-Boehmer Fonds. Foto: Peter Tijhuis
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meest ontwikkelt, is een enorme opgave. De Blikopeners hebben 
echter ondanks alles veerkracht getoond en gekeken naar wat er 
nog wél mogelijk was. 

In samenwerking met de Blikopeners vond een Summer School 
in drie delen plaats. Ook was er een performance installatie bij 
de tentoonstelling Nam June Paik – The Future is Now met een 
maximale capaciteit van twintig personen. In verband met de 
sluiting van het Stedelijk werd vaak in kleinere subgroepen op 
externe locaties gewerkt. Ondanks alle beperkingen leverde dit 
veel moois op. 

Denken in mogelijkheden leidde ook tot de start van een 
Blikopener-podcast. Daarin wilden de Blikopeners met elkaar, 
met makers en met museumpersoneel in gesprek gaan. Op 
deze manier konden zij letterlijk hun stem laten horen. Tijdens 
de zomer van 2020 werden de voorbereidingen getroffen voor 
een pilotserie van drie afleveringen. De Blikopeners schreven de 
draaiboeken en soundbites, en componeerden de begintune. De 
opnames en nabewerkingen werden samen met een professio-
nele audiostudio gedaan.  
De eerste drie afleveringen werden zo positief ontvangen dat er 
een tweede serie van drie volgde: tentoonstellingsspecials bij de 
exposities in het Stedelijk. Ook werd er geïnvesteerd in appa-
ratuur, om de duurzaamheid van de podcast te bevorderen. Zo 
kunnen de Blikopeners in 2021 meer en makkelijker afleveringen 
maken.

Vanwege de coronapandemie startte er geen nieuwe lichting 
Blikopeners in 2020. De lichting van 2019-2020 bleef tot eind 
2020 actief. 

EDUCATIE

BLIKOPENERS    

Blikopeners bestaat sinds 2008. Jaarlijks neemt het Stedelijk vijf-
tien Amsterdamse jongeren tussen 15 en 19 jaar aan, die letterlijk 
een open ‘blik’ en een open mind voor kunst, vormgeving en het 
museum hebben. Door hun persoonlijke ervaring en kennis te 
delen, openen zij ook ‘blikken’ van anderen. 

De Blikopeners vervullen een essentiële rol op het gebied van 
jongerenparticipatie en peer-to-peer educatie. Tegelijkertijd 
openen zij als ambassadeurs van het Stedelijk de deuren van het 
museum voor hun eigen netwerk: vrienden, familie en klasge-
noten. Het Stedelijk Museum Fonds ondersteunt de Blikopeners 
al enkele jaren, dankzij een anonieme particuliere stichting. De 
steun zorgt onder meer voor uitbreiding van het programma en 
voor structurele aandacht en werkgelegenheid voor alumni-Blik-
openers. De kweekvijver die Blikopeners in 2008 startte, is 
immers een oceaan aan talent geworden. Binnen de poule van 
165 alumni zijn de young creatives van Amsterdam: dj’s, mode-
ontwerpers, producers, rappers en andere spraakmakers. Zij 
staan te trappelen om aan het werk te gaan, maar missen vaak 
de werkervaring en het netwerk om dit te kunnen doen.

Activiteiten
De Blikopeners hebben een eigenzinnige kijk op kunst en denken 
mee over actualiteiten en programmering bij tentoonstellingen. 
Dat is in 2020 – vanwege de coronapandemie en de beperkingen 
voor de culturele wereld – een bijzondere uitdaging. En hoewel 
de pandemie op iedereen grote impact heeft, was de impact op 
jongeren wellicht het grootst. Afstand moeten houden van alles 
en iedereen in de periode van je leven waarin je je persoonlijk het 
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Blikopenerlichting 2019-2020. Foto: Tomek Dersu Aaron
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DIGITALISERING

Het Stedelijk Museum Fonds ontving vanwege de coronacrisis 
een extra bijdrage van een anoniem particulier Fonds. Deze bij-
drage werd gebruikt om het Stedelijk te helpen het museum meer 
‘toekomstbestendig’ te maken. Nu de wereld door de pandemie 
verandert, was het een grote wens om het museum digitaal beter 
toegankelijk te maken voor een breed publiek. Op het moment 
dat duidelijk werd dat musea hun deuren langere tijd gesloten 
moesten houden, toonde dit zeker zijn waarde.

De bijdrage stelde het Stedelijk in staat om een registratie-
systeem in het Teijn Auditorium te installeren, waardoor onder 
andere Public Program, lezingen en evenementen opgenomen 
en live uitgezonden kunnen worden. Ook werden de Wifi-punten 
in het museum vervangen. De coronacrisis maakte de urgentie 
hiervan duidelijk: in sommige zalen was het internet te slecht om 
online programmering te kunnen realiseren, zoals live tours. 

Een optimale Wifi-dekking in het hele gebouw biedt het Stedelijk 
een solide basisinfrastructuur voor verdere digitalisering. Het 
betekent een grote verbetering voor zowel interne museale zaken 
als voor outreach en toegankelijkheid. Zo maakt dit, bijvoorbeeld, 
standplaatsregistratie van de kunstwerken mogelijk, evenals het 
meten van drukte en het meten en aanpassen van temperatuur, 
lichten en geluid in de zalen. Ook kunnen filmopnames en onli-
ne-tours gemaakt en uitgezonden worden. 

Opnamen van Verkiezingen zijn niet genoeg door Metropolis M. Foto: Maarten Nauw
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Thank You Dinner op 9 maart 2020. Foto: Ernst van Deursen
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Thank You Dinner op 9 maart 2020. Foto: Ernst van Deursen
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Thank You Dinner op 9 maart 2020. Foto: Ernst van Deursen
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SMF Mastercourse in het Auditorium. Foto: Kyra Wessels
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Director Talk Ulay Was Here op 30 november 2020. Foto: Enrica Flores d’Arcais
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Studio Visit en Artist Talk met Jennifer Tee en Remy Jungerman op 6 oktober 2020. Foto: Kyra Wessels
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BALANS
(Na Resultaatbestemming)

Activa 31/12/20 31/12/19
Ref. € €

Liquide middelen en vorderingen
Vorderingen 1. 42.767 27.500
Liquide middelen 2. 724.130 741.457

Totale Activa 766.897 768.957

PASSIVA

Reserves en fondsen
Reserves 3a. 578.867 530.580
Fondsen 3b. 14.189 14.189

593.055 544.769

Schulden en overlopende posten
Stichting Stedelijk Museum 163.076 200.900
Overige schulden 10.766 23.288

4. 173.842 224.188

Totale Passiva 766.897 768.957
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2020
Realisatie 

2020
Budget 

2020
Realisatie 

2019
Ref. € € €

BATEN  
Baten van particulieren 78.267 126.000 104.106
Baten van bedrijven 20.000 0 105.000
Baten van andere organisaties zonder winststreven 135.000 90.000 77.535
Baten van andere fondsenwervende organisaties 0 181.400 0
Som van de geworven baten 5. 233.267 397.400 286.640

LASTEN
Besteed aan doelstellingen:
Doelstelling A: Tentoonstellingen 5.000 70.000 35.000
Doelstelling B: Educatie. Interpretatie & Publicatie 70.000 159.900 75.000
Doelstelling C: Kunstaankopen 60.939 50.000 85.000
Doelstelling D: Vrij besteedbaar aan exploitatie 20.000 0 0
Doelstelling E: Incidentele bijdrage

155.939 279.900 195.000

Wervingskosten 6. 7.957 30.000 3.036
Kosten Educatie en Publieksbegeleiding 6. 3.550 50.000 10.984
Kosten beheer en administratie 6. 17.533 37.500 31.449
Som der lasten 184.979 397.400 240.469

Saldo voor financiële baten en lasten 48.288 0 46.171

Saldo financiële baten en lasten 0 0 0

SALDO VAN BATEN EN LASTEN  48.288 0 46.171

Bestemming saldo van baten en lasten:
Toevoeging/onttrekking aan:
Bestemmingsreserve Algemeen SMA 48.288 0 46.171
Bestemmingsreserve Tentoonstellingen SMA  -    -    -   
Bestemmingsreserve Herinrichting SMA  -    -    -   
Bestemmingsfonds Acquisitie SMA  -    -    -   
Bestemmingsfonds Educatie SMA  -    -    -   
Bestemmingsfonds Tentoonstellingen SMA  -    -    -   

48.288 0 46.171

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

66,85% 70,43% 68,03%

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

3,41% 7,55% 1,06%



29

KASSTROOM OVERZICHT OVER 2020

2020 2019
€ €

Exploitatiesaldo 48.288 46.171

aanpassen voor:
Mutatie afschrijvingen/voorzieningen/reserves 0 0

Veranderingen in werkkapitaal:
Mutatie vorderingen -15.267 131.300
Mutatie kortlopende schulden -50.346 214.043

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten -17.325 391.514

Kasstroom uit bedrijfoperaties:
Rentebaten 0 0

Investeringen 0 0
Mutatie financiële vaste activa 0 0

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten 0 0

Mutatie liquide middelen -17.325 391.514
Saldo liquide middelen per 1 januari 741.456 349.942

Saldo liquide middelen per 31 december 724.131 741.456
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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. 

Verslaggevingperiode
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 ver-
lenen 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 € 593.055,-
De Stichting heeft voldoende liquiditeit en solvabiliteit en heeft laten zien dat de impact van 
de coronacrisis de continuiteit niet in gevaar brengt.

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.
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Verbonden partijen 
Als verbonden partij worden aangemerkt: alle rechtspersonen waarover overheersende 
zeggenschap, gezamenlijke zeggenschap of invloed van betekenis kan worden uitgeoefend. 
Ook rechtspersonen die overwegende zeggenschap kunnen uitoefenen worden aangemerkt 
als verbonden partij. Ook het bestuur van de stichting en nauwe verwanten zijn verbonden 
partijen. 

Transacties van betekenis met verbonden partijen worden toegelicht voor zover deze niet 
onder normale marktvoorwaarden zijn aangegaan. Hiervan wordt toegelicht; de aard en de 
omvang van de transactie en andere informatie die nodig is voor het verschaffen van het 
inzicht. Stichting Stedelijk Museum Fonds is verbonden met Stichting Stedelijk Museum 
Amsterdam.
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GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA EN DE 
RESULTAATBEPALING

Vorderingen
Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegen-
prestatie. Vorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde 
kostprijs. Als de ontvangst van de vordering is uitgesteld op grond van een verlengde over-
eengekomen 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 ren-
te-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 beschik-
king van de Stichting Stedelijk Museum Fonds.

Reserves en fondsen

Bestemmingsreserve
Aan deze van het vermogen afgezonderde reserve is door het bestuur een in de jaarrekening 
omschreven bestedingsmogelijkheid gegeven. Deze ligt in het verlengde van de doelstelling 
van de stichting. De bestemmingsreserve wordt aangehouden voor (incidentele/onvoorzie-
ne) bijdragen aan het Museum. Dit betreft de bijdragen die niet kunnen worden verstrekt 
uit de reeds aanwezige fondsen, omdat de betreffende aanwending niet valt onder de (spe-
cifieke) doelstelling van een van de reeds aanwezige fondsen dan wel dat de beschikbare 
middelen van de verschillende fondsen ontoereikend zijn.

Bestemmingsfondsen
Bestemmingsfondsen zijn een afgezonderd deel van het eigen vermogen waaraan derden 
een beperkte bestedingsmogelijkheid hebben gegeven. Het bedrag en de doelstelling van 
de reserves 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.

Vorderingen
Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de 
tegenprestatie. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de 
boekwaarde van de vordering.
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TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER

31/12/20 31/12/19
ACTIVA € €

1. Vorderingen
Nog te ontvangen bijdragen 50.267 40.000
minus oninbare vorderingen -7.500 -12.500
Nog te ontvangen rente 0 0
Overige vorderingen 0 0

42.767 27.500

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

2. Liquide middelen
RC Rabobank 723.244 740.572
Spaarrek Rabobank 886 886

724.130 741.457

De liquide middelen zijn per direct opeisbaar. 
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31/12/20 31/12/19
PASSIVA € €

3a. Reserves 
Bestemmingsreserve Algemeen SMA 339.145 290.858
Bestemmingsreserve Tentoonstellingen SMA 0 0
Bestemmingsreserve Herinrichting SMA 239.722 239.722

578.867 530.580

Bestemmingsreserve Algemeen SMA:
Saldo per 1 januari 290.858 244.687
Mutatie uit resultaatbestemming 48.288 46.171
Saldo per 31 december 339.146 290.858

Bestemmingsreserve tentoonstellingen SMA:
Saldo per 1 januari 0 0
Mutatie uit resultaatbestemming 0 0
Saldo per 31 december 0 0

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

Bestemmingsreserve herinrichting SMA:
Saldo per 1 januari 239.722 239.722
Mutatie uit resultaatbestemming 0 0
Saldo per 31 december 239.722 239.722

De bestemmingsreserve herinrichting SMA is gevormd uit de ontvangen rentebaten over 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. 
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31/12/20 31/12/19
€ €

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

14.189 14.189

Bestemmingsfonds Educatie SMA:
Saldo per 1 januari 7.689 7.689
Mutatie uit resultaatbestemming 0 0
Saldo per 31 december 7.689 7.689

Bestemmingsfonds Acquisitie SMA:
Saldo per 1 januari 6.500 6.500
Mutatie uit resultaatbestemming 0 0
Saldo per 31 december 6.500 6.500

Bestemmingsfonds tentoonstellingen SMA:
Saldo per 1 januari 0 0
Mutatie uit resultaatbestemming 0 0
Saldo per 31 december 0 0

31/12/20 31/12/19
€ €

4. Schulden en overlopende posten
Stichting Stedelijk Museum Amsterdam 163.076 200.900
Overige schulden 10.766 23.288

173.842 224.188

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 Stedelijk Museum Fonds geen uit de balans blijkende verplichtingen 
en rechten.
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TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

Realisatie 
2020

Realisatie 
2019

€ €
5. Baten uit eigen fondsenwerving

Baten van particulieren 78.267 104.106
Baten van bedrijven 20.000 105.000
Baten van andere organisaties zonder winststreven 135.000 77.535
Baten van andere fondsenwervende organisaties
Som van de geworven baten 233.267 286.640

Het betreffen hier donaties en schenkingen uit de curator circle en international collector 
circle en overigen ten behoeve van algemene, tentoonstellingen en educatieve doelstel-
lingen. De realisatie van de baten in 2020 komen lager uit dan de begroting van € 397.400 
doordat diverse wervende activiteiten door de duur van de coronacrisis geen doorgang 
hebben gevonden.
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6.  Toelichting Besteed aan doelstellingen en kosten eigen fondsenwerving en beheer 
en administratie

Specificatie en verdeling kosten naar bestemming     

*  De gerealiseerde verhouding van de wervingskosten ten opzichte van de baten is 3,4%. De gewenste verhouding tussen wervingskosten en geworven baten 
is maximaal 10%.

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 realisatie van de lasten in 2020 
komen lager uit dan de begroting van € 397.400 omdat er vanwege de coronacrisis slechts 
beperkte activiteiten door het fonds zijn verricht.

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

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

Bestemming Doel stellingen
Wervings- 
kosten

Kosten 
Educatie en 
publieks- 
begeleiding

Beheer en 
admini- 
stratie

Totaal 
Realisatie Begroot

Totaal 
Realisatie

Lasten

A:  
Tentoon-
stellingen

B: 
Educatie. 
Inter pre-
tatie & 
Publicatie

C:  
Kunst- 
aankopen

D:  
Vrij 
besteed- 
baar

E: 
Incidentele 
bijdrage 2020 2020 2019

Afdrachten  € 5.000  € 70.000  € 60.939  € 20.000  € -    € -    € -    € -    € 155.939  € 279.900  € 195.000 

Publiciteit en communicatie  € -    € -    € -    € -    € -    € 7.957  € 3.550  € -    € 11.508  € 80.000  € 14.020 

Personeelskosten  € -    € -    € -    € -    € -    € -    € -    € 6.009  € 6.009  € -    € 5.900 

Kantoor- en algemene kosten  € -    € -    € -    € -    € -    € -    € -    € 11.523  € 11.523  € 37.500  € 25.549 

Oninbare vorderingen  € -    € -    € -    € -    € -    € -  € -    € -    € -  € -    € -   

Afschrijving en rente  € -    € -    € -    € -    € -    € -    € -    € -    € -    € -    € -   

 € 5.000  € 70.000  € 60.939  € 20.000  € -   € 7.957  € 3.550  € 17.533 € 184.979  € 397.400  € 240.469 
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Gebeurtenissen na Balansdatum
De Stichting verwacht een beperkte invloed op korte termijn van de nasleep van de corona- 
crisis voor de baten van de Stichting. De risico’s voor de Stichting betreffen met name het 
werven van aanvullende baten voor de organisatie, als gevolg waarvan minder bestedingen 
kunnen plaatsvinden. Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum bekend die van invloed 
zijn op de jaarrekening. 

CONTROLEVERKLARING

De controleverklaring is opgenomen op de volgende pagina’s.
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