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Suibokuan Yushin
Stilleven met wierookdoos, veer en camelia, 1829
Kleurenhoutsnede en blinddruk, 18,6 x 21,4 cm
Inv.nr. RP-P-2014-76

Dit is een zogenoemde surimono, een vaak luxueus uitgevoerde 
prent die in particuliere opdracht werd vervaardigd voor speciale 
gelegenheden, zoals Nieuwjaar, en slechts in kleine kring 
verspreiding vond. Op het deksel van de wierookdoos is een 
slapende os afgebeeld, een verwijzing naar het jaar van de os, 
waarin de prent is uitgegeven.

Aankoop uit het Goslings NieuwBeerta Fonds/Rijksmuseum Fonds
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Henk Wildschut
Shelter (Calais), 2009
Chromogene druk, 80 x 100 cm
Inv.nr. RP-F-2013 -137

Met zorg is de tandenborstel tegen het dak gestoken, zijn de 
kleren opgehangen en is het bed opgemaakt. Vluchtelingen 
hebben hier echt een huisje gemaakt. Ze proberen vanuit het 
Franse Calais Engeland binnen te komen voor een beter bestaan. 
Maar ieder moment kan het afgelopen zijn: ze reizen verder of 
worden opgepakt. Hun veelkleurige hutten staan niet in woon-
tijdschriften of kranten; Wildschut fotografeerde iets wat meestal 
ongezien blijft. Deze opname maakt deel uit van een serie van 
acht met dit thema.

Aankoop uit het Stefanie Georgina Alexa Nühn Fonds/
Rijksmuseum Fonds
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Bestuursverslag 

Het Rijksmuseum Fonds is een onafhankelijke stichting die in de meest brede zin van het 
woord steun verleent aan het Rijksmuseum in Amsterdam. 
 Met de volledig vernieuwde Philipsvleugel kreeg het Rijksmuseum er in november 2014  
een fantastisch gebouw bij. De openingstentoonstelling Modern Times. Photography in the  
20th Century luidde een nieuwe tijd in. Het Rijksmuseum verzamelt pas sinds 1994 fotografie 
en kan hierbij vanaf het begin rekenen op grote particuliere steun. Niet alleen voor aankopen, 
maar ook op het gebied van onderzoek via het Manfred & Hanna Heiting Fonds, waardoor elk 
jaar jonge onderzoekers de kans krijgen te werken met de collectie. Ook kon er in 2014 een 
extra restaurator worden aangesteld, mogelijk gemaakt door Jan en Trish de Bont.
 Uit de opbrengsten van het fondsvermogen werd in 2014 aan het Rijksmuseum ruim  
€ 5 miljoen ter beschikking gesteld voor onderzoek, restauraties, educatie en het aankopen  
van schilderijen, prenten, boeken en andere objecten. Op het gebied van fondsenwerving was 
2014 het meest succesvolle jaar in de geschiedenis van het Rijksmuseum Fonds. Er kwamen  
maar liefst 20 Fondsen op Naam dan wel gelabelde schenkingen bij. Zeer bijzonder in het 
afgelopen jaar was de schenking van de familie Van Regteren Altena. Het rendement van  
het I.Q. van Regteren Altena Fonds wordt aangewend voor de aankoop van tekeningen en 
aqua rellen van Hollandse en Vlaamse kunstenaars vervaardigd vóór 1899.
 Aan het einde van het jaar kwam er een uitzonderlijke sculptuur op de markt: de Bacchant 
van Adriaen de Vries. Hiervoor is een bedrag van € 12 miljoen aan nieuwe fondsen geworven. 
Hiermee kon samen met de reeds geworven fondsen het totaalbedrag van € 22,7 miljoen 
uiteindelijk worden voldaan. Het is de grootste aankoop in de geschiedenis van het museum 
en het beeld zal enige tijd te zien zijn in de Eregalerij voordat het zijn definitieve plaats krijgt.
 In het bestuur van het Rijksmuseum Fonds deed zich afgelopen jaar een wijziging voor.  
Paul Huvenne heeft zich eind 2014 uit het bestuur teruggetrokken. Voor zijn kennis en inzet 
zijn wij hem zeer erkentelijk. Sinds maart 2015 heeft Neelie Kroes zitting genomen in het 
bestuur.
 Zonder de generositeit en geweldige steun van al onze begunstigers, schenkers en  
legatoren had het Rijksmuseum nooit zoveel voor elkaar kunnen krijgen. Wij zijn allen  
daarvoor bijzonder dankbaar.
 
Bernard Wientjes
Voorzitter Stichting Het Rijksmuseum Fonds 
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Bernard Wientjes Ton Nelissen Joost Scholten

Paul Huvenne Aleid Kruize-Schuitemaker Peter Elverding

Neelie Kroes

Foto’s Myra May, VNO-NCW (Bernard Wientjes) en Ivo van der Bent (Peter Elverding)
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DoelstellIng 

Uit: Statuten van Stichting Het Rijksmuseum Fonds, gevestigd te Amsterdam

1. De stichting heeft ten doel:
 • het aantrekken, het beheren en het beleggen van gelden welke door schenkers ten  

 bate van het Rijksmuseum te Amsterdam (hierna ‘het Rijksmuseum’) aan de stichting  
 zijn geschonken; 

 • het uitkeren van gelden aan het Rijksmuseum, waarbij in beginsel de ter beschikking 
  gestelde gelden niet worden aangesproken, tenzij zulks in andere zin met schenkers 
  is overeengekomen; 
 • het verlenen van steun in de meest uitgebreide zin des woords aan het Rijksmuseum. 
2. 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.

Bestuur

Bestuursleden zijn na drie jaar eenmaal herkiesbaar; na twee termijnen van drie jaar treden 
bestuursleden terug.

De heer Bernard Wientjes  
Voorzitter – sinds 2012 
Lid – sinds 2011
De heer Ton Nelissen 
Penningmeester – sinds 2011 
Lid – sinds 2008
De heer Joost Scholten 
Lid – sinds 2009
De heer Paul Huvenne 
Lid – sinds 2010 (afgetreden december 2014)
Mevrouw Aleid Kruize-Schuitemaker 
Lid – sinds 2010
De heer Peter Elverding  
Lid – sinds 2013
Mevrouw Neelie Kroes  
Lid – sinds 2015 (aangetreden 3 maart)

FUNCTIES EN NEVENFUNCTIES VAN DE BESTUURSLEDEN

Bernard Wientjes (1943)
Hoogleraar Universiteit Utrecht, voorzitter Raad van Commissarissen KPMG
Nevenfuncties 
Lid Raad van Toezicht Drents Museum, lid Raad van Advies Dordrechts Museum, directeur 
Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen, lid Raad van Aanbeveling project 
‘Veenhuizen’, lid Comité van Aanbeveling Residentieorkest, lid Raad van Ambassadeurs  
Noord Nederlands Orkest, lid Comité van Aanbeveling Panorama Mesdag, vicevoorzitter 
Stichting Maatschappelijke Alliantie Nederland

Ton Nelissen (1948) 
Voorzitter Raad van Commissarissen Brainport Development NV, lid Raad van Commissarissen 
Van Nieuwpoort Groep NV, lid Raad van Commissarissen Zuid-Nederlandse Theater-
maatschappij BV, voorzitter Raad van Toezicht Stichting Reinier van Arkel, voorzitter Raad  
van Commissarissen TBI Holdings BV, bestuurslid Nederlands Blazers Ensemble 

Joost Scholten (1960)
Voormalig Vice Chairman Merrill Lynch, Benelux Origination, Londen
Nevenfuncties
Bestuurslid Huib Boumeester Foundation, bestuurslid Scholten Foundation,  
lid Raad van Commissarissen NRGValue 
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Jan Cornelisz Vermeyen
De bewening, ca. 1535
Pen in bruin en zwart, 18 x 25,7 cm
Inv.nr. RP-T-2014-62

De tekening bezit de dramatiek van een middeleeuws 
passiespel. Ontroerend is het contrast tussen het gebroken 
lichaam van Christus en het smartelijk gewoel van de overige 
personages. De tekenstijl, met dicht op elkaar geplaatste 
parallelle en kruisarceringen, laat zich goed vergelijken met  
het handschrift in Vermeyens etsen. Over de voorstelling is  
een netwerk van rechthoeken aangebracht, wat doet ver- 
moeden dat de tekening een ontwerp is voor een schilderij.

Aankoop met steun van de Vereniging Rembrandt,  
mede dankzij het Stortenbeker Fonds, de Stichting  
Nationaal Fonds Kunstbezit en het Mondriaan Fonds
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Paul Huvenne (1949)
Kunsthistoricus en museumdeskundige, administrateur-generaal Koninklijk Museum  
voor Schone Kunsten Antwerpen (tot 1 september 2014)
Nevenfuncties  
Leeropdracht aan de Universiteit Antwerpen, bestuurder Centrum voor de Vlaamse Kunst  
van de 16de en 17de eeuw in de Nederlanden, bestuurder Kunsthistorisch Instituut Antwerpen, 
bestuurder Arcobaleno 

Aleid Kruize-Schuitemaker (1958)
Directie Teslin Capital Management BV, directie Beleggingsmaatschappij  
‘Rhoon, Pendrecht en Cortgene’ BV
Nevenfuncties 
Bestuurslid Dutch Fund and Asset Management Association (DUFAS),  
bestuurslid K.F. Hein Fonds, lid Raad van Toezicht van Opera Nijetrijne

Peter Elverding (1948)
(President-)commissaris bij o.a. BAM, SHV, Friesland Campina, QPark, bestuurslid Stichting 
Instituut GAK, voorzitter Curatorium VNO-NCW  

Neelie Kroes (1941)
Special Advisor Bank of America Merrill Lynch
Nevenfuncties
Special Envoy StartupDelta, Comité van Aanbeveling Amref Flying Doctors, Non Executive  
Board Member Open Data Institute, Comité van aanbeveling 1001 vrouwen uit de 20ste eeuw,
Comité van Aanbeveling Rotterdamsche Vrouwelijke Studenten Vereeniging (R.V.S.V.)

CBF-Keur

Het Rijksmuseum Fonds heeft per 1 oktober 2005 het CBF-Keur. Het CBF-Keur laat zien dat er 
sprake is van een verantwoorde manier van fondsenwerving en besteding op het gebied van: 
• bestuur;
• beleid; 
• fondsenwerving, voorlichting en communicatie;
• besteding van middelen;
• verslaglegging.

ANBI-status

Vanaf 1 januari 2008 zijn giften aan goededoelenorganisaties aftrekbaar van het belastbaar 
inkomen als de instelling is aangemerkt als algemeen nut beogende instelling (ANBI).  
Het Rijksmuseum Fonds heeft deze ANBI-status. 

FIscale aspecten van schenKen en nalaten 
aan het Rijksmuseum Fonds 

Schenkingen, Fondsen op Naam en legaten zijn van groot belang voor het Rijksmuseum.  
Voor aankopen, onderzoek, restauratie en educatieve projecten is het museum grotendeels 
afhankelijk van deze steun. Elke gift aan het Rijksmuseum, of het nu een legaat, erfstelling  
of schenking is, is van harte welkom. Het Rijksmuseum Fonds, de steunstichting van het 
Rijksmuseum, is geheel vrijgesteld van schenkbelasting en erfbelasting. Dat betekent dat  
er geen belasting wordt geheven over vermogen dat wordt overgedragen aan het 
Rijksmuseum Fonds. 

SCHENKEN
 
Voor particulieren kan een schenking ten gunste van het Rijksmuseum Fonds vanuit fiscale 
optiek dubbel aantrekkelijk zijn. Niet alleen wordt geen schenkbelasting geheven over de 
vermogensoverdracht, een schenking aan het Rijksmuseum Fonds is ook aftrekbaar voor  
de inkomstenbelasting. 
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Edgar Fernhout
Zelfportret, 1937
Olieverf op doek, 40,3 x 35 cm
Inv.nr. SK-A-5029

Dit zelfportret maakte Edgar Fernhout toen hij 24 of 25 jaar oud 
was. Hij is gekleed in een witte schildersjas, waarvan alleen het 
gedeelte tot net onder de schouders zichtbaar is. Zijn rechterarm 
lijkt enigszins opgeheven, alsof hij daarmee ergens op leunt. De 
achtergrond wordt gevormd door links een landschap gezien 
door een raam, en rechts een wand met daarvoor een verdroogd 
blad op een vensterbank.

Aankoop uit het Knecht-Drenth Fonds/Rijksmuseum Fonds
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De hoogte van de aftrek is inkomensafhankelijk en toegestaan voor zover het totaal  
van giften zowel € 60 als 1 procent van het verzamelinkomen vóór toepassing van de 
persoonsgebonden aftrek te boven gaat, met als maximum 10 procent van dat inkomen. 
 Het belastingvoordeel is veel groter wanneer een schenking aan het Rijksmuseum Fonds
gelijkmatig wordt verdeeld over ten minste vijf kalenderjaren. Deze periodieke schenking 
krijgt dan de vorm van een lijfrente, die wordt vastgelegd in een notariële akte. Bij een 
periodieke schenking is de jaarlijkse betaling in zijn geheel aftrekbaar voor de inkomsten-  
belasting.

NALATEN
 
Er zijn verschillende manieren waarop particulieren aan het Rijksmuseum Fonds vermogen 
kunnen nalaten:
• een bedrag in geld;
• bepaalde goederen;
• een percentage van de nalatenschap;
• vermogen in bruikleen of in vruchtgebruik.

Vermogen in bruikleen of in vruchtgebruik blijft eigendom van de erfgenamen. Het Rijksmuseum 
Fonds ontvangt gedurende een door de erflater vastgestelde periode uitsluitend het gebruik van 
het vermogen of het rendement op dat vermogen. Welke vorm ook wordt gekozen, erfbelasting 
wordt bij het Rijksmuseum Fonds niet geheven.   

ERFBELASTING VOLDOEN MET KUNST

Mensen die erfbelasting moeten betalen over een erfenis waarin zich waardevolle (kunst)-
voorwerpen bevinden, kunnen gebruikmaken van de kwijtscheldingsregeling erfbelasting. 
Toekomstige erflaters kunnen vooraf vragen of deze objecten na hun overlijden in aan-
merking komen voor de regeling. In het verzoek tot kwijtschelding kunt u aangeven aan  
welk museum of universitaire instelling u het (kunst)voorwerp bij voorkeur toevertrouwt.  

EXTRA KWIJTSCHELDING

Als een erfgenaam een kostbaar (kunst)voorwerp overdraagt aan de staat, wordt de 
erfbelasting kwijtgescholden met een bedrag van maximaal 120 procent van de waarde van 
het object. Op die manier kan de rest van de erfenis intact blijven. Deze regeling geldt voor 
roerende voorwerpen met een nationaal cultuurhistorisch of kunsthistorisch belang. Dat zijn 
(kunst)voorwerpen die verplaatst kunnen worden, zoals schilderijen, vazen, sculpturen, 
meubels et cetera. 
 Bij de beslissing over het verzoek tot kwijtschelding laten de Belastingdienst en het 
ministerie van Financiën zich adviseren door een commissie die gespecialiseerd is in de 
beoordeling van het belang van (kunst)voorwerpen.

Voorbeeld
Uw (kunst)voorwerp heeft een waarde van € 50.000. Door de overdracht van het object 
aan de staat wordt van de door de erfgenamen verschuldigde erfbelasting een bedrag van  
€ 60.000 kwijtgescholden.

GEEFWET
 
Sinds 1 januari 2012 is de Geefwet van kracht. Musea met een ANBI-status die zijn aangemerkt  
als Culturele Instelling (CI) kunnen gebruikmaken van de mogelijkheden die de Geefwet biedt.  
De Belastingdienst heeft uit eigen beweging alle ANBI’s met een cultureel doel als Culturele 
Instelling aangemerkt. Kort samengevat geeft de Culturele Instelling-status drie voordelen:

1.  Particuliere donateurs kunnen 25% extra giftenaftrek krijgen  
tot maximaal € 5.000 giften, dus maximaal € 1.250 extra aftrek  
(geldt tot en met 2017).

2.  Bedrijven die giften doen kunnen 50% extra giftenaftrek krijgen  
tot maximaal € 5.000 giften, dus maximaal € 2.500 extra aftrek  
(geldt tot en met 2017).

3.  Voordelen in de vennootschapsbelasting voor de Culturele Instelling 
zelf, zoals de mogelijkheid tot een integrale belastingplicht en het 
kunnen toepassen van de bestedingsreserve waardoor onbelast  
winst kan worden gereserveerd voor toekomstige uitgaven, indien 
belastingplicht voor de vennootschapsbelasting geldt. 
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Paul Strand
Driftwood, Verenigde Staten, ca. 1928
Platinadruk, 25 x 19 cm
Inv.nr. RP-F-2014-51

Eind jaren 20 van de vorige eeuw legde Paul Strand zich toe op 
stillevens van boomwortels. Hij was een aanhanger van straight 
photography: eerlijke fotografie van eenvoudige onder werpen, 
zonder opsmuk. Hij werkte met een technische camera en grote 
negatieven. Dat maakt zijn natuurstudies haarscherp. De afdruk 
op het platinapapier versterkt de fijne aftekening van de kleine 
details, en de compacte compositie maakt de foto nog krachtiger.

Aankoop met steun van de heer Manfred Heiting, Malibu,  
en de BankGiro Loterij



13

Barend Graat
Pandora, 1676
Olieverf op doek, 113 x 102 cm
Inv.nr. SK-A-5027

Volgens de klassieke mythologie schiep de god van het vuur, 
Hephaestus, de eerste vrouw op aarde. Ze kreeg van de goden 
vele geschenken: zo gaf Athena haar kleren, Aphrodite 
schoonheid en Hermes de taal. Toen Prometheus het vuur  
van de hemel had gestolen, stuurde Zeus Pandora naar diens 
broeder Epimetheus met een doos en de instructie deze 
gesloten te houden. Maar Pandora had van de goden ook 
nieuwsgierigheid ontvangen en opende hem toch. Meteen kwam 
al het onheil dat de mensheid kan treffen eruit en verspreidde 
zich over de aarde. Alleen de hoop bleef achter. Pandora werd 
niet bestraft, omdat Zeus wist dat dit zou gebeuren.
De doos van Pandora is hier vormgegeven naar het voorbeeld 
van een zilveren kan van Adam van Vianen uit 1614. Deze stond 
opgesteld in de gildekamer van de Amsterdamse goud- en 
zilversmeden. De kan bevindt zich eveneens in de collectie  
van het Rijksmuseum.

Aankoop met een bijdrage uit het legaat van de heer B.J. Peiser
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Alexander Calder, Five Empties, 1973 (standing mobile) 
Calder Foundation, New York

In de zomermaanden waren de Rijksmuseumtuinen voor de 
tweede keer het decor van een prachtige beeldententoonstelling, 
dit keer met werken van Alexander Calder (1898−1976). Nooit 
eerder werden zo veel van zijn sculpturen in de buitenlucht 
bijeengebracht. Calder is zonder twijfel een van de grote 
uitvinders van de moderne beeldhouwkunst. Zijn vroege werk 
uit de jaren 20 bestaat uit delicate figuren van ijzerdraad. Een 
bezoek aan de Parijse studio van Mondriaan in 1930 betekende 
het keerpunt naar de abstracte kunst. Zijn mobiles, stabiles en  
− een mix van beide − standing mobiles, de eerste bewegend  
in de lucht, de andere stevig in de grond bevestigd, hebben de 
afgelopen eeuw alle hoeken van de wereld bereikt. 

Mede mogelijk gemaakt dankzij de deelnemers van de BankGiro 
Loterij, the Terra Foundation for American Art en een particuliere 
schenker
Foto Olivier Middendorp



15

Restauratie van het Leeuwarder lakkabinet
Inv.nr. BK-16709

Het zogenaamde Leeuwarder lakkabinet werd vervaardigd aan 
het eind van de 17de eeuw en is afkomstig uit het stadhouderlijk 
hof in Leeuwarden. In 1880 kreeg het paleis een andere bestem-
ming en werd het kabinet overgebracht naar het Rijksmuseum. 
Het is de oudste nog bestaande Nederlandse stijlkamer met 
Aziatisch lakwerk. Hij is 3 bij 5 meter groot en heeft drie wanden 
die zijn betimmerd met panelen uit coromandelschermen. 
Onderaan bevindt zich een lambrisering van verguld snijwerk. 
Het geschilderde plafond bevat een monogram van de toen-
malige eigenaren Hendrik Casimir II van Nassau-Dietz, de stad-
houder van Friesland en Groningen van 1664 tot 1696, en zijn 
vrouw Henriëtte Amalia van Anhalt-Dessau. Het lakkabinet is  
in de afgelopen periode geheel gerestaureerd en is nu perma-
nent te zien op de benedenverdieping in de Philipsvleugel.

Mogelijk gemaakt door het Irma Theodora Fonds/ 
Rijksmuseum Fonds
Foto Erik Smits
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Taco Dibbits tijdens het bezoek aan het Museo del Prado.  
Onder: het diner na afloop van de private viewing
Foto’s Federico Clavarino
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InternatIonal CIrcle

Ook in 2014 vond in het eerste weekend van oktober de jaarlijkse reis met de International 
Circle plaats. Dit keer was de bestemming Madrid, waar onder leiding van directeur Collecties 
Taco Dibbits en conservatoren Gijs van der Ham en Pieter Roelofs verschillende bijzondere 
locaties werden aangedaan. Op het programma stonden exclusieve bezoeken aan onder  
meer het Museo del Prado, met aansluitend een diner, en een aantal zeer bijzondere 
particuliere collecties.

Lid worden van de International Circle kan op twee manieren. International Patrons (vanaf  
€ 5.000) ontvangen uitnodigingen voor exclusieve internationale events en ontvangsten, 
worden uitgenodigd voor de jaarlijkse reis, hebben onbeperkt toegang tot het Rijksmuseum 
met vijf gasten, en ontvangen elk kwartaal het Engelstalige, kunsthistorische periodiek 
The Rijksmuseum Bulletin. Leden van de Chairman’s Circle (vanaf € 15.000) genieten dezelfde 
privileges, maar kunnen bovendien gebruikmaken van persoonlijke service, zoals advies over 
het opbouwen van een eigen kunstcollectie. Ook worden ze uitgenodigd voor het jaarlijkse 
Chairman’s Circle-diner op een bijzondere locatie. 
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Vicente Álvaro
Ontwerp voor de decoratie van een bord  
van Alcora-porselein, ca. 1790 
Pen in zwart, aquarel, 25,4 x 32,2 cm
Inv.nr. RP-T-2014-65

Dit ontwerp was bestemd voor de Spaanse Real Fábrica de 
Alcora, een faience- en porselein fabriek in de buurt van Valencia, 
waar Vicente Álvaro als tekenaar werkzaam was.

Aankoop uit het Decorative Art Fund/Rijksmuseum Fonds
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In 2014 heeft het Rijksmuseum Fonds de volgende nieuwe schenkingen,  
Fondsen op Naam en toezeggingen ontvangen:

Fonds de Appel
Ten behoeve van het ondersteunen van projecten  
in de meest brede zin van het woord
€ 100.000 (2 termijnen, vanaf 2014)

E.H. en L.L. Ariëns Kappers Fonds 
Ten behoeve van het Rijksprentenkabinet voor aankopen 
van prenten en tekeningen
€ 25.000 (5 termijnen, vanaf 2014)

Jan en Trish de Bont
Ten behoeve van een junior restaurator fotografie
€ 150.000 (3 termijnen, vanaf 2014)

Luca Fonds
Ten behoeve van een project aangaande de 
restauratie   geschiedenis
€ 200.000 

Joost Meijers Fonds
Ten behoeve van de collectie zilver in de meest brede  
zin van het woord
€ 50.000 (5 termijnen, vanaf 2014) 

Elles Nansink Fonds
Ten behoeve van het Rijksmuseum in de meest brede 
zin van het woord
€ 50.000 (5 termijnen, vanaf 2014)

Otto van Noppen Fonds
Ten behoeve van kunst uit het jaar 1900 in de meest 
brede zin van het woord
€ 50.000 

Fonds Dirk Jan van Orden 
Ten behoeve van kunst uit de periode van de 17de eeuw  
in de meest brede zin van het woord, waaronder begrepen 
het geven van voorlichting over het belang van de 
17de eeuw voor de Nederlandse samenleving
€ 50.000 (5 termijnen, vanaf 2014)

Marjon Ornstein Fonds
Ten behoeve van het ondersteunen van projecten  
in de meest brede zin van het woord
€ 100.000 (5 termijnen, vanaf 2014)

I.Q. van Regteren Altena Fonds 
Ten behoeve van aankopen van tekeningen en aquarellen  
op papier vervaardigd vóór 1899 door Hollandse en Vlaamse 
kunstenaars, voor de collectie van het Rijksprentenkabinet
€ 3.000.000

Rijksstudio Fonds
Ten behoeve van de ontwikkeling en bekendmaking van  
de collectie online, en specifiek de Rijksstudio Award
€ 250.000 (5 termijnen, vanaf 2014)

Rijsterborgh Fonds
Ten behoeve van kunst uit de periode van de 17de eeuw  
in de meest brede zin van het woord
€ 44.000 (5 termijnen, vanaf 2014) 

De heer H.B. van der Ven
Aankoop Keten van het Sint-Jorisgilde te Zevenbergen
€ 324.200

Familie Verbeek Fonds 
Ten behoeve van het Rijksmuseum in de meest brede  
zin van het woord
€ 50.000 (5 termijnen, vanaf 2014)

Anonieme particuliere schenker
Aankoop Bacchant, Adriaen de Vries
€ 1.000.000

NALATENSCHAPPEN

De heer mr. O.S. van Noppen 
Ten behoeve van het Otto van Noppen Fonds

De heer B.J. Peiser 
Ten behoeve van schilderijen en Aziatische kunst  
in het Rijksmuseum

 
BIJDRAGEN VAN INSTITUTIONELE FONDSEN

BankGiro Loterij
• Jaarlijkse bijdrage ten behoeve van aankopen
 € 2.670.112
• Afdracht geoormerkte Rijksmuseumloten ten behoeve  
 van de Rijksmuseumbus
 € 1.188.842

Gieskes-Strijbis Fonds
Tentoonstelling Late Rembrandt
€ 250.000 (toezegging)

Mondriaan Fonds
• Aankoop Bacchant, Adriaen de Vries
 € 1.000.000
• Aankoop De bewening, Jan Cornelisz Vermeyen
 € 47.055 
• Tentoonstelling Asia in Amsterdam
 € 35.500 (toezegging)
• Tentoonstelling Document Nederland 2014
 € 25.000

Stichting dr. Hendrik Muller’s Vaderlandsch Fonds 
Aankoop Ontwerp voor een zilveren tafelstuk,  
atelier van Claude Ballin II
€ 4.000

Stichting Nationaal Fonds Kunstbezit 
Aankoop Bacchant, Adriaen de Vries
€ 5.000.000

Van Reekum-van Moorselaar Stichting
Aankoop R(eclame), Piet Zwart
€ 7.500

The Tiffany & Co. Foundation  
Conservering en onderzoek collectie juwelen,  
verlenging tot 2022
$ 360.000 (toezegging)

NIeuwe schenKIngen, Fondsen op Naam en toezeggIngen
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Meester W met de Sleutel (Willem Vanden Cruce ?)
Een schip, mogelijk een haringbuis, ca. 1490
Gravure, 16,6 x 13,4 cm
Inv.nr. RP-P-2014-30

Deze unieke prent bevat de vroegste voorstelling van vermoe-
delijk een haringbuis. Dit scheepstype werd sinds de 12de eeuw 
gebruikt bij de voor de Nederlanden zo belangrijke haringvangst. 
Bij de weergave heeft de meester zich waarschijnlijk enige vrij-
heid veroorloofd en enkele Portugese elementen toege voegd. 
Er bestonden destijds nauwe contacten tussen scheeps bouwers 
in het zuiden van de Republiek en in Portugal.

Aankoop met steun van het Scato Gockinga Fonds/ 
Rijksmuseum Fonds en het F.G. Waller-Fonds
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Vereniging Rembrandt
• Aankoop Bacchant, Adriaen de Vries
 € 4.000.000 
• Aankoop De bewening, Jan Cornelisz Vermeyen
 € 103.609
• Aankoop Kustlandschap met de H. Christoffel, 
 Matthys Cock
 € 48.839
• Aankoop Church Door, Hornitos, Edward Weston
 € 32.500

VSBfonds 
Aankoop Bacchant, Adriaen de Vries
€ 1.000.000

Stichting Zabawas
Multimediatour tentoonstelling Late Rembrandt
€ 25.000 (toezegging)

CHARITATIEVE BIJDRAGEN VAN BEDRIJVEN

JLL Partners
Rijksmuseum Fellowship Programme ten behoeve van 
kunsthistorisch onderzoek naar Nederlandse schilderijen
€ 50.000 (2 termijnen, vanaf 2014)

Rhône Group
Ten behoeve van projecten in het Rijksmuseum  
in de meest brede zin van het woord
€ 100.000 

Royal DSM
Rijksmuseum Fellowship Programme ten behoeve van 
onderzoek naar de conservering van Nederlandse 
schilderijen
€ 50.000 (2 termijnen, vanaf 2014) 

Overige en anonieme schenkers

Bijdragen aan het Rijksmuseum voor aanKopen en proJecten 

In 2014 werd een totaalbedrag van € 5.047.272 voor aankopen en projecten door het Rijksmuseum Fonds  
als bijdrage aan het Rijksmuseum ter beschikking gesteld. Per fonds betreft dit de volgende bedragen: 

Fonds 21
• Bijdrage Teekenschool
 € 300.000
• Multimediatour uitbreiding app 
 € 25.000

Sara Geertruida Aalders-Huender Fonds
Digitaliseringsproject kant
€ 21.544

Bank of America Art Conservation Project
Aanstelling technisch analist
€ 7.989

BankGiro Loterij
• Aankoop Paul Strand, Driftwood, ca. 1928
 € 150.000
• Tentoonstelling Alexander Calder in het | 
 at the Rijksmuseum
 € 630.774
• Afdracht geoormerkte Rijksmuseumloten ten behoeve 
 van de Rijksmuseumbus 
 € 225.449

Bert & Lammie Fonds 
Aanstelling catalogiseerder Rijksprentenkabinet
€ 18.075

Bervoets Fonds 
Aanstelling junior conservator Japanse prenten,  
Marije Jansen
€ 37.726

Bestuursfonds Hollandse Meesters 
• Aanstelling prof. dr. Frits Scholten, senior conservator
 beeldhouwkunst, als bijzonder hoogleraar, Rijksmuseum
 leerstoel vanwege het Rijksmuseum Fonds aan de VU
 Amsterdam, met als leeropdracht ‘Theorie en geschiedenis
 van de collectievorming’
 € 25.000

• Theatrale rondleiding 
 € 20.685 
• Ontwikkelen multimedia-app
 € 14.195
• Junior Fellowship 
 € 1.846

Jan en Trish de Bont 
Aanstelling junior restaurator fotografie,  
Rosa Herrera Garido
€ 19.973

Familie W. Cordia
Aankoop Tina Modotti, Portret van María Marín  
de Orozco, 1925
€ 30.122

Decorative Art Fund
Aankoop van diverse (ontwerp)tekeningen 
€ 46.176

Dr. Anton C.R. Dreesmann Fonds  
• Aanstelling projectmedewerker catalogiseren 
 € 9.256
• Fellowship Heather Hughes
 € 16.090

Ebus Fonds 
Aankoop Dysmas, de goede moordenaar en Gestas,  
de slechte moordenaar, Nederlanden, ca. 1520
€ 49.000

Migelien Gerritzen Fonds 
Fellowship Leila Sauvage 
€ 14.238

Gieskes-Strijbis Fonds
Aanstelling technisch analist 
€ 23.560
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Keten van het Sint-Jorisgilde te Zevenbergen,  
Bergen op Zoom of Breda, ca. 1525−1546
Zilver, deels verguld en geëmailleerd, 35 x 38,5 cm
Inv.nr. BK-2014-29

Deze rijk versierde keten werd gedragen door degene die de jaarlijks 
gehouden schutters wedstrijd had gewonnen. De decoratie laat zien 
aan wie het kunstwerk toebehoorde. Sint-Joris en de draak verwijzen 
naar de patroonheilige van het gilde van de boogschutters, de zeven 
konijnenbergen verbeelden de naam van de plaats waar dit was 
gevestigd, namelijk Zeven bergen, een destijds zelfstandige ge meente 
bij Breda. De overige symbolen maken duidelijk wat de taak van de 
schutterij was: verdediging van kerk en staat. De eikenbladeren 
staan voor standvastigheid in het geloof, en de vogels voor trouw. 
Uitzonderlijk is ook de aanwezigheid van een stadskeur, een merk-
teken dat aanwijst in welke plaats in Nederland het stuk is ont staan. 
Deze keten is een subliem voorbeeld van de hoogstaande Neder-
landse edel smeedkunst uit de late middeleeuwen.

Aankoop met steun van de heer H.B. van der Ven, Den Haag
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Scato Gockinga Fonds
• Videoregistratie verhuizing scheepsmodel Wiliam Rex 
 € 7.973
• Aankoop Willem van de Velde II, Vijf driemasters op 
 een rustige zee, gezien vanuit verschillende posities, 
 ca. 1650−1699
 € 11.723
• Aankoop Meester W met de Sleutel, Een schip, mogelijk 
 een haringbuis, ca. 1490
 € 110.000

Goslings NieuwBeerta Fonds
• Aankoop Yashima Gakutei, Drie kleurenhoutsnedes uit 
 de reeks ‘De drie heren van de Japanse literatuur 
 (Washo Sankoshi)’: Sagoromo bespeelt de fluit; 
 Prins Genji en een hofdame; Dichter Narihira Ason
 luistert naar een koto-spel van een hofdame, 1819–1820
 € 6.300
• Aankoop Katsushika Hokusai, Parelduiksters, 1835−1836
 € 27.000
• Aankoop Suibokuan Yushin, Stilleven met wierookdoos,
 veer en camelia uit de reeks ‘Ko-awase shichiki no uchi’,
 1829 
 € 3.095 

De Grimmerschors 
Ontwikkeling Rijksmuseum Familiegids 1800–1900
€ 34.953

H&H Fonds 
Teekenschool 
€ 30.000

Fonds De Haseth-Möller
•  Aankoop en onderzoek Jurriaan Andriessen, 

Behangselschildering met Ceres en Behangsel- 
schildering met bacchante, 1786

 € 2.958
• Aankoop Jacobus Buys, Portret van Elisabeth Troost
 (1730−1790), echtgenote van Cornelis Ploos van 
 Amstel, 1767
 € 6.004
• Technisch onderzoek grisailles
 € 15.000

Manfred & Hanna Heiting Fonds
Beurzen voor drie onderzoekers: Nicky Banning,  
Rixt Bosma en Frederique van Reij
€ 22.623

Nalatenschap E.E. ’t Hoen
• Restauratie Sutradoos
 € 6.300
• Restauratie Madonna met kind
 € 21.440
• Restauratie Hemel- en aardglobes van Blaeu
 € 7.500

Paul Huf Fonds 
Aankoop Tina Modotti, Portret van María Marín de Orozco, 
1925
€ 30.122

Johan Huizinga Fonds 
Aankoop Adolphe Mouron Cassandre, Etoile du Nord 
Pullman Paris-Bruxelles-Amsterdam, 1927 
€ 10.635

Irma Theodora Fonds 
Restauratie Leeuwarder lakkabinet 
€ 45.663

Freek & Hella de Jonge Fonds 
Theater Teekenschool
€ 20.000

Juwelenfonds 
Aankoop Carl Friedrich Bärthel, Album met 17 betekende 
bladen met juwelen, ca. 1800–1810 
€ 15.000

Knecht-Drenth Fonds 
Aankoop Edgar Fernhout, Zelfportret, 1937 
€ 70.000

Stichting Kramer-Lems 
• Aanstelling junior restaurator metalen, Arie Pappot
 € 39.638
• Aanstelling conservator muziekinstrumenten, 
 Giovanni Paolo di Stefano
 € 37.407

Willy van der Mandele Fonds
Dendrochronologisch onderzoek 
€ 11.836

van Marle Fonds 
Aanstelling wetenschappelijk medewerker Ad Stijnman  
ten behoeve van onderzoek Hercules Segers 
€ 12.289

Mondriaan Fonds
• Aankoop Jan Cornelisz Vermeyen, De bewening, ca. 1535
 € 47.055
• Tentoonstelling Document Nederland, 2014 
 € 25.000
• Project ‘Rondleiden is een vak’
 € 33.750

Stichting dr. Hendrik Muller’s Vaderlandsch Fonds 
Aankoop Claude Ballin II (atelier van), Ontwerp voor een 
zilveren tafelstuk, ca. 1745–1747
€ 4.000

Otto van Noppen Fonds
Aankoop Willem van Konijnenburg, De zonnegod Apollo  
in zijn wagen, ca. 1924 
€ 7.815

Stefanie Georgina Alexa Nühn Fonds 
Aankoop Henk Wildschut, Groep van 8 foto’s uit de reeks 
‘Shelter’, 2006–2010
€ 12.000

Nalatenschap de heer B.J. Peiser
• Aankoop Barend Graat, Pandora
 € 200.000
• Aankoop Koning en koningin van Kandy 
 € 44.371

Familie M. van Poecke
•  Aankoop Edward Weston, Church Door, Hornitos, 1940
 € 32.500
• Bijdrage aankoop Melchior d’Hondecoeter, Zeven kuikens,  
 ca. 1665−1668
 € 1.169
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Sem Presser Fonds 
Educatieve middelen Teekenschool
€ 36.254

Don Quixote Foundation
Tentoonstelling Alexander Calder in het | 
at the Rijksmuseum 
€ 841.032

J.W. Edwin vom Rath Fonds 
Aankoop François du Quesnoy, Kinderbacchanaal  
met bok, ca. 1635 
€ 20.000

Van Reekum-van Moorselaar Stichting
Aankoop Piet Zwart, R(eclame), 1931
€ 7.500

Rijksmuseum Fonds 
Bijdrage afdeling Development
€ 200.000

Rijksmuseum International Circle
Bloemen hoofdgebouw
€ 39.000

Stichting Michiel de Ruyter 
Restauratie schilderij Juriaen Jacobsz,  
Michiel de Ruyter en zijn familie, 1662
€ 30.813

Staal aan Zee, Tata Steel IJmuiden B.V.
Aanstelling conservator Zuid-Aziatische kunst, Anna Ślączka
€ 79.397

Familie Staal Fonds 
Aanstelling conservator Chinese kunst, Ching-Ling Wang
€ 75.770

The Tiffany & Co. Foundation
Aanstelling wetenschappelijk medewerker 
€ 11.913

VandenBroek Foundation
‘Jij & de Gouden Eeuw’, lesstofvervangend programma  
over de Gouden Eeuw
€ 100.000

De heer H.B. van der Ven 
Aankoop Keten van het Sint-Jorisgilde te Zevenbergen
€ 324.200

Vereniging Rembrandt
Aankoop Edward Weston, Church Door, Hornitos, 1940 
€ 32.500

Vereniging Rembrandt, mede namens de Stichting 
Nationaal Fonds Kunstbezit 
• Aankoop Jan Cornelisz Vermeyen, De bewening, ca. 1535
 € 103.609
• Aankoop Matthys Cock, Kustlandschap met de 
 H. Christoffel, ca. 1540
 € 48.839

Frits en Phine Verhaaff Fonds 
• Aankoop Meester IAM van Zwoll, Madonna met kind, 
 ca. 1465−1470
 € 55.000
• Aankoop Dysmas, de goede moordenaar en Gestas, 
 de slechte moordenaar, Nederlanden, ca. 1520
 € 49.000

de Vink Family 
Multimedialab Teekenschool
€ 56.758

Virtutis Opus Fonds 
Aanstelling conservator maritieme collecties,  
Jeroen van der Vliet 
€ 26.234

Van der Vossen-Delbrück Fonds 
Aankoop Frank Lloyd Wright, Portfolio with  
72 lithographed plates
€ 10.000

VSBfonds 
Multimediatour, tweede fase
€ 160.828

Henri en Winnie Wientjes
Bijdrage publicatie over Ghana in de Landenreeks
€ 10.830

Sylvia en Carel Willink Fonds 
Aanstelling wetenschappelijk projectmedewerker 
Rijksprentenkabinet, Caro Verbeek 
€ 18.075

Overige bijdragen
€ 9.903
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Dysmas en Gestas, Nederrijnland (Kleef ?), ca. 1520
Buxushout, h. 16 cm en 11 cm
Inv.nrs. BK-2014-20-1 en 2

Dysmas en Gestas zijn respectievelijk de goede en de slechte 
moordenaar die aan weerszijden van Christus aan het kruis 
werden genageld. De eerste dankt zijn ietwat merkwaardige 
aan duiding aan het feit dat hij uiteindelijk berouw krijgt en 
daardoor toch een plaats in de hemel bereikt. Beiden zijn hier 
op virtuoze wijze uitgebeeld. Ze stammen uit wat ooit een rijk 
gede tailleerd en zeer kostbaar kruisigingstafereel moet zijn 
geweest. Vanwege de expressieve poses en verbluffende 
techniek – zoals de uit hout gesneden touwen – zijn het 
sleutelstukken van miniatuursnijkunst uit de Lage Landen.

Aankoop met steun van het Frits en Phine Verhaaff Fonds/
Rijksmuseum Fonds en het Ebus Fonds/Rijksmuseum Fonds
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OverzIcht van alle Fondsen op Naam en 
gelabelde schenKIngen met doelstellIng

De Fondsen op Naam en gelabelde schenkingen bij het 
Rijksmuseum Fonds worden in dit overzicht vermeld  
op volgorde van oprichtings-/schenkingsdatum  

J.W. Edwin vom Rath Fonds
Aankoopfonds voor schilderijen, prenten of objecten 
in de categorie beeldhouwkunst en kunstnijverheid

M.J. Drabbe Fonds
Biedt middelen voor het verwerven van kunstvoorwerpen 
ten behoeve van de afdeling Aziatische Kunst

Paul Huf Fonds 
Het realiseren van aankopen voor de Nationale Fotocollectie

Veluvine Molijn de Groot Fonds 
Laat jongeren uit Nunspeet op een inspirerende wijze 
kennismaken met het nationaal cultureel erfgoed

Goslings NieuwBeerta Fonds 
Ten behoeve van het in stand houden en uitbreiden van 
de collectie Japanse prenten, in het bijzonder surimono, 
ten behoeve van het Rijksprentenkabinet

Suman Fonds
Het bevorderen van de toegankelijkheid van het 
Rijksmuseum

Ebus Fonds 
Het verlenen van steun in de meest brede zin van het woord 
aan de collectie middeleeuwse kunst in het Rijksmuseum

Gerhards Fonds 
Biedt middelen voor aankoop en behoud van Nederlandse 
schilderijen uit de 19de eeuw en de Romantische School

Bank ten Cate & Cie Fonds 
Ten behoeve van aankopen, restauratie en onderzoek
van en naar het textiel voor het interieur

Scato Gockinga Fonds 
Ondersteunt de collectie scheepsmodellen in het Rijksmuseum

Mevrouw Angelina Ognibeni – De heer Jan van Hulsen 
Ten behoeve van aankoop, restauratie, tentoonstelling en 
onderzoek van de verzameling Italiaanse tekeningen van 
het Rijksmuseum

Frits en Phine Verhaaff Fonds 
Aankoop en restauratie van, tentoonstellingen over en 
onderzoek naar middeleeuwse kunst

Manfred & Hanna Heiting Fonds 
Ter bevordering van fotohistorisch onderzoek door 
aankomende conservatoren uit binnen- en buitenland 
aan de hand van originelen uit de Nationale Fotocollectie  
in het Rijksmuseum

Johan Huizinga Fonds 
Ten behoeve van een optimale presentatie van het cultureel 
historisch erfgoed van Nederland in het Rijksmuseum

Receptuurboeken Fonds 
Aankoop, restauratie, onderzoek en onderwijs ten behoeve 
van receptuurboeken en handleidingen voor de kunstenaar

Sem Presser Fonds
Mogelijk maken van een educatief project voor jongeren 
waarbij het uitgangspunt is dat jaarlijks een actueel aspect 
van de Nederlandse samenleving in een serie foto’s wordt 
vastgelegd. Het project wordt verbonden en loopt parallel 
aan de jaarlijkse foto-opdracht Document Nederland

A.E. van Kampen Fonds 
Aankoop, restauratie, tentoonstellingen en onderzoek zilver

Bas ten Haaf Fonds 
Komt ten goede aan het optimaal toegankelijk maken  
van het Rijksmuseum voor mindervalide en lichamelijk 
gehandicapte bezoekers

Van der Vossen-Delbrück Fonds 
Ten behoeve van aankoop, restauratie en onderzoek van 
kunsttheoretische en kunsttechnologische bronnen

Sara Geertruida Aalders-Huender Fonds 
Ten behoeve van de collectie kant

Maria Adriana Aalders Fonds 
Ten behoeve van de collectie vaderlandse geschiedenis  
en de collectie Nederlands cultureel erfgoed

J.A.J. en M.A. Risseeuw Fonds  
(opgericht door mevrouw M.A. Risseeuw)
Ten behoeve van aankoop, restauratie en tentoon-  
stellingen van schilderijen en aquarellen uit de periode  
van de Haagse School

Willy van der Mandele Fonds 
Ten behoeve van restauratie en onderzoek naar schilderijen

Knecht-Drenth Fonds
Ten behoeve van het aankopen van Nederlands gelieerde 
schilderijen uit de 20ste eeuw

Migelien Gerritzen Fonds
Ten behoeve van educatieve activiteiten voor de afdeling 
Conservering & Restauratie in de meest brede zin van  
het woord

Staal aan Zee, Tata Steel IJmuiden B.V. 
Ten behoeve van de aanstelling van een conservator  
Indiase kunst

Sylvia en Carel Willink Fonds
Ten behoeve van het bestuderen, restaureren, verwerven  
en uitdragen van het werk van Carel Willink

Bestuursfonds Hollandse Meesters 
Ten behoeve van educatieve programma’s, projecten  
en middelen

Johanna Kast-Michel Fonds 
Ondersteunt opleidingsmogelijkheden, onderzoek en 
uitvoering van projecten voor restauratoren

VandenBroek Foundation 
Canonproject Publiek & Educatie: ‘Jij & de Gouden Eeuw’

Virtutis Opus Fonds 
Ten behoeve van de aanstelling van een conservator en 
restaurator voor het behoud van en wetenschappelijk 
onderzoek naar de collectie marinemodellen
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Flora Fonds 
Ten behoeve van de digitalisering en ontsluiting  
van de kostuum- en modeprenten

Fonds 1975
Maakt werving mogelijk ten behoeve van de collectie 
documentaire fotografie

Dr. Anton C.R. Dreesmann Fonds
Ten behoeve van fundamenteel materiaaltechnisch 
onderzoek naar schilderijen

Irma Theodora Fonds 
Ten behoeve van het ondersteunen van projecten  
in de meest brede zin van het woord

Familie M.B.T. de Groot 
Ten behoeve van de aankoop en publicatie over  
de FK 23 Bantam

H&H Fonds 
Ten behoeve van educatie

Fonds Delfts Aardewerk
Ten behoeve van het garanderen en overdragen van  
kennis van Nederlands en specifiek Delfts aardewerk  
in het Rijksmuseum

Fonds De Haseth-Möller 
Ten behoeve van de bevordering van de 18de eeuw, met 
name op het gebied van onderzoek en opleiding

Mevrouw Linda H. Kaufman en  
de heer George M. Kaufman
Ten behoeve van de publicatie Paris 1650–1900. Decorative 
Arts in the Rijksmuseum door Reinier Baarsen

Louis Vuitton 
Ten behoeve van educatieve programma’s, projecten  
en middelen

Juwelenfonds 
Ten behoeve van de collectie juwelen van het Rijksmuseum

van Marle Fonds
Ten behoeve van restauratie, conservering en onderzoek 
binnen de discipline van werken op papier

Fonds de Zuidroute 
Ten behoeve van activiteiten en initiatieven die betrekking 
hebben op de geschiedenis of historische objecten 
verbonden aan de periode van de VOC en/of WIC

Familie Staal Fonds 
Ten behoeve van de ontwikkeling en uitvoering van een 
rondleiding over de architectuur van het Rijksmuseum  
en het ondersteunen van de Aziatische collectie

Don Quixote Foundation 
Ten behoeve van de jaarlijkse beeldententoonstelling  
in de Rijksmuseumtuinen

Bervoets Fonds 
Ten behoeve van een conservator Japanse prenten

Kindereducatie Fonds
Ten behoeve van het spelenderwijs overdragen van kennis 
van de vaderlandse geschiedenis en kunst aan kinderen

Vincent Mentzel Fonds 
Ten behoeve van het toegankelijk maken van het 
fotojournalistieke werk in de collectie van het Rijksmuseum

Fonds Beukenhorst 
Ten behoeve van wetenschap en educatie in de meest brede 
zin van het woord

Paul en Hanneke Van Den Hoek Fonds 
Ten behoeve van de afdeling Conservering & Restauratie

Freek & Hella de Jonge Fonds 
Ten behoeve van de theatrale presentatie van de  
Gouden Eeuw

Ernst Nijkerk Fonds 
Ten behoeve van educatie, onderzoek en aankoop van de 
collectie zilver van het Rijksmuseum en in het bijzonder 
Amsterdams zilver

de Vink Family 
Ten behoeve van het Multimedialab in de Teekenschool

Stichting Kramer-Lems 
Ten behoeve van conservering, restauratie & onderzoek,  
en educatie van en over diverse deelcollecties

Mevrouw en de heer Charlotte en Joop van Caldenborgh 
Ten behoeve van de waterfontein ‘Hide and See(k)’ van 
Jeppe Hein

De heer en mevrouw Henri en Winnie Wientjes 
Ten behoeve van het ondersteunen van projecten in de 
meest brede zin van het woord en de publicatie over Ghana 
in de Landenreeks van het Rijksmuseum

Stichting Greidanus-Formijne 
Ten behoeve van het Rijksmuseum in de meest brede zin 
van het woord

Willem F.C. Stevens Fonds 
Ten behoeve van educatieve activiteiten van de afdeling 
Conservering & Restauratie van het Rijksmuseum

Decorative Art Fund 
Ten behoeve van stimulering van de bestudering en 
presentatie van de decoratieve kunsten in het Rijksmuseum 
door verwervingen mogelijk te maken van Europese ontwerp- 
en ornamenttekeningen uit de 16de t/m 19de eeuw

Ton en Judy van Heuzen-Dijksma Fonds 
Ten behoeve van de collectie zilver en ijsgezichten  
in de meest brede zin van het woord

Bert & Lammie Fonds 
Ten behoeve van de collectie prenten en tekeningen uit  
de 20ste eeuw in de meest brede zin van het woord

Elise Wessels Fonds 
Ten behoeve van de collectie Japanse prenten van het 
Rijksmuseum

Fonds Haute Couture 
Ten behoeve van onderzoek naar, aankoop en behoud van 
de collectie kostuums en textiel in de meest brede zin van 
het woord

Het Autobinck Fonds 
Ten behoeve van aankoop van Koreaanse kunst
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De Grimmerschors 
Ten behoeve van de Rijksmuseum Familiegids 1800–1900

Familie M. van Poecke 
Ten behoeve van het Rijksmuseum in de meest brede zin 
van het woord

Familie Van Ogtrop Fonds 
Ten behoeve van onderzoek en analyse van de collectie 
Italiaanse kunst

Willem Jan Hacquebord en Houkje Anna Brandsma 
Ten behoeve van de aankoop van het schilderij 
Schaatswedstrijd voor vrouwen op de Stadsgracht te 
Leeuwarden van Nicolaas Baur

De heer Gerard Krans 
Ten behoeve van de publicatie van de Landenreeks

Familie W. Cordia 
Ten behoeve van het Rijksmuseum in de meest brede zin 
van het woord

Stefanie Georgina Alexa Nühn Fonds 
Ten behoeve van aankoop van (internationale) 
documentaire fotografie

The Bennink Foundation 
Ten behoeve van het ondersteunen van projecten in de 
meest brede zin van het woord

Hannes Postma Fonds 
Ten behoeve van het conserveren en toegankelijk maken  
van werk (bij voorkeur op papier) van Hannes Postma, 
zowel nationaal als internationaal

Jan en Trish de Bont
Ten behoeve van een junior restaurator fotografie

Rijsterborgh Fonds
Ten behoeve van kunst uit de periode van de 17de eeuw  
in de meest brede zin van het woord

Otto van Noppen Fonds
Ten behoeve van kunst uit het jaar 1900 in de meest  
brede zin van het woord

Elles Nansink Fonds
Ten behoeve van het Rijksmuseum in de meest brede  
zin van het woord

Familie Verbeek Fonds 
Ten behoeve van Rijksmuseum in de meest brede zin van 
het woord

Fonds Dirk Jan van Orden 
Ten behoeve van kunst uit de periode van de 17de eeuw in 
de meest brede zin van het woord, waaronder begrepen het 
geven van voorlichting over het belang van de 17de eeuw 
voor de Nederlandse samenleving

Marjon Ornstein Fonds 
Ten behoeve van het ondersteunen van projecten in de 
meest brede zin van het woord

Pot Family Foundation
Ten behoeve van de tentoonstelling over middeleeuwse 
microsculptuur

Joost Meijers Fonds 
Ten behoeve van de collectie zilver in de meest brede zin  
van het woord

Fonds de Appel 
Ten behoeve van het ondersteunen van projecten in de 
meest brede zin van het woord

Luca Fonds
Ten behoeve van een project aangaande de 
restauratiegeschiedenis

I.Q. van Regteren Altena Fonds 
Ten behoeve van aankopen van tekeningen en aquarellen  
op papier vervaardigd vóór 1899 door Hollandse en Vlaamse 
kunstenaars, voor de collectie van het Rijksprentenkabinet

E.H. en L.L. Ariëns Kappers Fonds 
Ten behoeve van het Rijksprentenkabinet voor aankopen 
van prenten en tekeningen

Rijksstudio Fonds 
Ten behoeve van de ontwikkeling en bekendmaking van  
de collectie online, en specifiek de Rijksstudio Award

SCHENKERS 

Mevrouw drs. M.C.E. Aarts
De heer en mevrouw Abraham-Loewenstein
De heer en mevrouw De Bruijn-Greve
De heer J.F.H.M. van Exter
Mevrouw Hulsinga-Wessel
De heer V.P.M. van der Hulst
Mevrouw Aleid Kruize-Schuitemaker
De heer M. van Linschoten
De heer mr. Rien H. Meppelink
De heer en mevrouw Nelissen-Hanssen
De heer H.Th.E.M. Rottinghuis
De heer H.B. van der Ven

Rijksmuseum International Circle

Overige en anonieme schenkers
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Document Nederland: Nederland – België

Sinds 1975 geeft het Rijksmuseum ieder jaar aan een of meer  
foto grafen opdracht om een maatschappelijk relevant fenomeen  
vast te leggen − vanaf 1997 in samenwerking met Vrij Nederland. 
Het resultaat is onder meer zichtbaar in een tentoonstelling met 
de titel Document Nederland, die deze keer voor het eerst plaats- 
vond in de vernieuwde Philipsvleugel van het Rijksmuseum.
Het was in 2014 tweehonderd jaar geleden dat het Koninkrijk der 
Nederlanden werd gevormd, en België en Nederland één staat  
werden onder koning Willem I. Hans van der Meer fotografeerde 
opvallende verschillen in het grensgebied van beide landen,  
die sinds de scheiding in 1830 een totaal andere ontwikkeling 
doormaakten. Dit komt onder meer tot uiting in de huizenbouw  
en de inrichting van de leefruimte.

Mede mogelijk gemaakt door het Mondriaan Fonds
Foto Hans van der Meer
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VerantwoordIngsverKlarIng

BESTUREN EN TOEZICHT HOUDEN

Het Rijksmuseum Fonds heeft een onafhankelijk en onbezoldigd bestuur. Dit bestaat uit ten 
minste vijf en ten hoogste zeven natuurlijke personen. Nieuwe leden worden benoemd door 
het bestuur, gehoord hebbende de hoofddirecteur van het Rijksmuseum. Bij de vervulling van 
vacatures in het bestuur wordt beoordeeld welke specifieke deskundigheid gewenst is. Leden 
worden benoemd voor een periode van drie jaar en kunnen ieder eenmalig worden herbe-
noemd voor nog een periode van drie jaar. 

Het bestuur van het Rijksmuseum Fonds onderschrijft de Code Goed Bestuur voor Goede 
Doelen.

Het bestuur vergadert vier keer per jaar in aanwezigheid van de directie van het Rijksmuseum. 

Het Rijksmuseum Fonds heeft geen personeelsleden in dienst. De fondsenwerving wordt 
verzorgd door de afdeling Development van het Rijksmuseum, onder andere middels twee 
medewerkers die geheel werkzaam zijn voor het Rijksmuseum Fonds. De financiële admini-
stratie wordt verzorgd door de afdeling Financiële Zaken van het Rijksmuseum.

Het bestuur bestaat momenteel uit zes leden en is als volgt samengesteld: een voorzitter, 
penningmeester en vier leden. De penningmeester en een lid van het bestuur zijn als 
beleggingsadviescommissie belast met het formuleren van adviezen aan het bestuur met 
betrekking tot het beleggingsbeleid en het toezicht op de uitvoering hiervan. Zij worden  
hierin bijgestaan door een fiduciair vermogensbeheerder die bewaakt of de verschillende 
vermogensbeheerders handelen volgens het door het bestuur gegeven beleggingsmandaat. 
Deze stelt maandelijks een integrale rapportage op over de performance van de beleggings-
portefeuilles waarin een analyse wordt gemaakt van de gerealiseerde beleggingsuitkomsten 
ten opzichte van het beleggingsplan. Naast de beleggingsadviescommissie is een financiële 
adviescommissie ingesteld.

Voor elke bestuursvergadering worden door de afdeling Financiële Zaken van het Rijksmuseum 
financiële rapportages gemaakt over de aanwending van de verschillende fondsen, over de 
resultaten van de fondsenwerving, en over de ontwikkeling van de kosten van beheer en 
administratie en van de eigen fondsenwerving. Voor deze laatste kosten hanteert het Rijks-
museum Fonds in de meerjarenraming een norm van maximaal 15 procent, hetgeen lager is 
dan de door het CBF gehanteerde norm van 25 procent. Het kostenpercentage van de eigen 
fondsenwerving over 2014 bedraagt 1,45 procent. De financiële rapportages worden voor elke 
vergadering besproken met de penningmeester en vervolgens, voorzien van een advies, 
voorgelegd aan het bestuur.

Naast het financieel beheer worden op bestuursvergaderingen het jaarplan en de realisatie 
hiervan besproken, beleidsvraagstukken zoals het fondsenwervingsbeleid en de bestuurs-
samenstelling. Ook is in 2014 het functioneren van de bestuursleden geëvalueerd. Deze 
evaluatie vindt jaarlijks plaats.

De door het bestuur aangestelde registeraccountant controleert in het kader van de jaar-
rekeningcontrole de opzet en de werking van de administratieve organisatie en interne 
beheersing. De externe accountant is aanwezig op de bestuursvergadering waarin de 
jaarrekening wordt besproken, vastgesteld en goedgekeurd.
 

DOELBEREIK EN EFFICIËNTE MIDDELENBESTEDING

Het Rijksmuseum Fonds streeft ernaar zo effectief en doelmatig mogelijk te werken om  
zijn doelstellingen te realiseren. Dit gebeurt door jaarlijks een operationeel jaarplan met een 
bijbehorende begroting op te stellen waarin nader invulling wordt gegeven aan de strategische 
planning en de financiële meerjarenraming. 

Het jaarplan dient als basis voor de begroting van de uitvoeringskosten. Over de voortgang  
van het jaarplan en de uitvoeringskosten wordt ieder kwartaal tijdens de bestuursvergadering 
gerapporteerd.

Beschikbare vermogens worden binnen de gegeven doelstellingen aangewend (tenzij anders is 
bepaald door de schenkers). Op basis van het verwachte rendement van het beleggingsbeleid  
en de aanwezige (niet-endowment)vermogens wordt jaarlijks een budget vastgesteld waarop 
het Rijksmuseum een beroep kan doen voor projecten of aankopen. Het bestuur streeft hierbij 
naar een jaarlijkse bijdrage uit de diverse Fondsen op Naam aan het Rijksmuseum van circa  
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€ 1 miljoen per jaar. De terugloop die hierdoor ontstaat in de vermogenspositie zal worden 
opgevangen door een voortvarend wervingsbeleid dat minimaal een gelijke inkomende geld- 
stroom tot stand moet brengen. De jaarlijkse bijdrage van € 1 miljoen aan het Rijksmuseum  
kan nadrukkelijk worden gezien als een streefbedrag waarvan het bestuur (zowel naar boven  
als naar beneden) kan afwijken.

De criteria op basis van een helder geformuleerde procedure en aanvraagformulieren om aan-
spraak te mogen maken op de middelen van het Rijksmuseum Fonds zijn voor medewerkers van 
het Rijksmuseum toegankelijk via het intranet. Projectaanvragen en evaluaties zijn in procedures 
vastgelegd en worden zodanig toegepast. Alle aanvragen worden ter beoordeling en accordering 
aan het bestuur voorgelegd. In de notulen van de bestuursvergaderingen wordt vast gelegd 
welke aanvragen gedurende het jaar zijn goedgekeurd door het bestuur. Per kwartaal worden 
rapportages over de voortgang/afhandeling van aanwinsten en activiteiten opgesteld die door 
het bestuur worden beoordeeld.

COMMUNICATIE MET BELANGHEBBENDEN

Het Rijksmuseum Fonds streeft naar een heldere informatievoorziening en het structureel 
onderhouden van zijn relaties en belanghebbenden. 
 De belanghebbenden van het Rijksmuseum Fonds zijn zijn begunstigers: de (particuliere) 
schenkers, institutionele fondsen, en relaties. Een tweede groep belanghebbenden betreft  
de medewerkers van het Rijksmuseum. Het Rijksmuseum Fonds stelt zijn begunstigers 
regelmatig op de hoogte, onder meer door (financiële) rapportages en het jaarverslag toe te 
sturen. Daarnaast worden begunstigers betrokken bij evenementen en vinden er (telefonische) 
contactmomenten plaats gedurende het jaar. Afdelingen binnen het Rijksmuseum worden  
op de hoogte gesteld van ondersteuning en voortgang van projecten door directie- en 
bestuursverslagen, en door bekendmakingen op het intranet.

Algemene informatie over het Rijksmuseum Fonds is op te vragen via de website 
rijksmuseum.nl/steun. Daar worden ook ontwikkelingen, aankopen en nieuwsfeiten met 
betrekking tot het fonds opgenomen. Foldermateriaal en voorbeelden van schenkingsaktes  
zijn ook via deze weg op te vragen en te downloaden.

Als zich klachten voordoen kunnen deze worden gemeld bij het fonds; voor de afhandeling 
treedt een specifieke procedure in werking.

UItgangspunten reserves en beleggIngsbeleId

Het beleggingsbeleid heeft de intentie dat jaarlijks een bijdrage aan het Rijksmuseum kan 
worden gerealiseerd van circa € 1 miljoen. De structurele ondersteuning op langere termijn  
aan het Rijksmuseum door het Rijksmuseum Fonds is dan alleen mogelijk indien middels de 
resultaten uit een voortvarend wervingsbeleid ten minste eenzelfde inkomende geldstroom 
aan schenkingen en legaten kan worden gegenereerd.

Schenkingen en bijdragen waaraan door de betreffende schenkers geen specifieke doelstelling 
met betrekking tot de aanwending is gegeven, worden toegevoegd aan de reserves van het 
Rijksmuseum Fonds. Het bestuur kan een specifieke bestemming geven aan de reserves en 
heeft in dat kader besloten een tweetal reserves aan te houden De eerste reserve betreft de 
‘Continuïteitsreserve’, die wordt aangehouden voor de risico’s op korte termijn en om zeker te 
stellen dat het Rijksmuseum Fonds ook in de toekomst aan zijn verplichtingen kan voldoen. 
Voor het Rijksmuseum Fonds betreft dit vooral de dekking van de jaarlijkse uitvoeringskosten, 
zodat een actief fondsenwervend beleid mogelijk blijft dat de continuïteit van het fonds op  
de langere termijn waarborgt. Conform de bepalingen uit de Richtlijn Financieel Beheer Goede 
Doelen van de Vereniging van Fondsenwervende Instellingen (VFI) is deze gemaximeerd op  
1,5 maal de jaarlijkse kosten van de werkorganisatie: de uitvoeringskosten. Uitgaande van een 
gemiddeld niveau van de jaarlijkse uitvoeringskosten van circa € 330.000, is de omvang van 
deze reserve bepaald op € 495.000. De overige middelen worden samengevoegd in de 
‘Bestemmingsreserve voor (aanvulling) projecten uit eigen middelen’. Deze tweede reserve 
wordt aangehouden voor (incidentele/onvoorziene) bijdragen aan het Rijksmuseum.  
Dit betreft de bijdragen die niet kunnen worden verstrekt uit de reeds aanwezige fondsen, 
omdat de betreffende aanwending niet valt onder de (specifieke) doelstelling van een van 
deze fondsen, dan wel omdat de beschikbare middelen van de verschillende fondsen 
ontoereikend zijn. Ultimo 2014 bedraagt deze reserve € 2.195.410.
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Vermogensbeheer
 

Het Rijksmuseum Fonds heeft een lange beleggingshorizon en heeft een daaruit voortvloeiend 
beleggingsbeleid geformuleerd. Gestreefd wordt naar een resultaat (rendement en risico) op  
het belegd vermogen dat een stabiele ontwikkeling in de tijd laat zien. Dit resultaat wordt steeds 
afgezet tegen het resultaat van de beleggingsplanindex (de benchmark of referentiemaatstaf). 
Toegevoegde waarde wordt gerealiseerd door het vermogen te spreiden over beleggings-
categorieën en -componenten, en door spreiding aan te brengen tussen beleggingsstijlen. 
Internationale spreiding geeft eveneens een risicoverlagend effect op de waardefluctuaties  
van de totale portefeuille.

Algemeen vermogen: het beleggingsbeleid is afgestemd op het bestedingsbeleid waarbij het 
streven is om jaarlijks een bijdrage van circa € 1 miljoen ter beschikking te kunnen stellen aan 
het Rijksmuseum voor kunstaankopen en projecten, afkomstig uit enerzijds de beleggings-
resultaten en anderzijds fondsenwerving. Het beleggingsplan gaat uit van een strategische 
vermogensverdeling van 70 procent Vastrentende Waarden en 30 procent Aandelen. De gover-
nancestructuur rondom het beleggingsproces is zodanig ingericht dat de verantwoordelijk heid 
voor de beleids- en strategische aspecten nadrukkelijk bij het bestuur ligt. De fiduciair vermo-
gens beheerder is verantwoordelijk voor het tactische beleid en het dagelijks beheer van de 
beleggingen. Per 31 december 2014 wordt circa € 17,9 miljoen belegd volgens dit beleggingsplan. 

Een groot deel van de beleggingen heeft een maatschappelijk verantwoord karakter. Het  
beleid wordt geformuleerd met informatie afkomstig van meerdere externe specialisten.  
Op basis hiervan wordt een uitsluitingslijst samengesteld die wordt toegepast bij een  
groot deel van de beleggingen in de portefeuille.

Specifiek vermogen: in overleg kan maatwerk worden geleverd waarbij de schenkers mede de 
risicograad kunnen bepalen. Uitgangspunt hierbij is dat de inrichting van de schenkingen past 
binnen het beleid van het Rijksmuseum Fonds. Momenteel volgt een viertal Fondsen op Naam 
(vooralsnog) een eigen beleggingsbeleid en portefeuille-inrichting. De betreffende schenkers 
hebben ervoor gekozen om eigen beleggingscriteria te formuleren, uit te voeren door een door 
henzelf gekozen portefeuillemanager. 

Projectsubsidies: het aanwezige vermogen dat is gekenmerkt als projectsubsidies (inclusief  
het saldo op de stortingsrekening) wordt grotendeels uitgezet op kortetermijn-spaardeposito’s 
en spaarrekeningen.
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Jacobus Buys
Portret van Elisabeth Troost (1730−1790), 
echtgenote van Cornelis Ploos van Amstel, 1767
Olieverf op paneel, 25,3 x 22,5 cm
Inv.nr. SK-A-5028

Cornelis Ploos van Amstel, houthandelaar en makelaar in 
schepen en scheepsaandelen, was een groot kunstliefhebber.  
Hij was vooral bekend om zijn belangrijke collectie tekeningen 
en uitgaven van prenten. Zijn portret bevond zich al sinds 1889 
in het Rijksmuseum, als een bruikleen van het Koninklijk Oud-
heidkundig Genootschap. In 2014 kon het herenigd worden met 
dit paneel van zijn vrouw Elisabeth, de dochter van de bekende 
schilder Cornelis Troost.

Aankoop uit het Fonds De Haseth-Möller/Rijksmuseum Fonds
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VerdelIng belegd vermogen
IN EURO’S  
 VASTRENTEND AANDELEN COMPLEMENTAIRE LIQUIDE TOTAAL % VAN TOTAAL 
   BELEGGINGEN MIDDELEN

Fondsen Algemeen  11.697.401 6.166.172 – 67.870 17.931.443 43,4%
Fondsen Specifiek  853.805 1.776.170 94.777 268.711 2.993.463 7,3%
Projectsubsidies  3.849.661 – 10.233 16.490.494 20.350.388 49,3%
      
Totaal vermogen (€)  16.400.867 7.942.342 105.010 16.827.075 41.275.294 
Totaal vermogen (%) 39,7% 19,2% 0,3% 40,8% 100,0% 100,0%

Asset mIx en rendement
 VASTRENTEND AANDELEN COMPLEMENTAIRE LIQUIDE TOTAAL RENDEMENT 
   BELEGGINGEN MIDDELEN  2014

Fondsen Algemeen  65,2% 34,4% 0,0% 0,4% 100,0% 8,5%
Fondsen Specifiek  28,5% 59,3% 3,2% 9,0% 100,0% 10,5%
Projectsubsidies  18,9% 0,0% 0,1% 81,0% 100,0% 0,8%
      
Totaal vermogen  39,7% 19,2% 0,3% 40,8% 100,0% 7,0%

49,3% 
Projectsubsidies

7,3%
Fondsen Specifiek 

43,3%
Fondsen Algemeen 
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VerschIllenanalyse realIsatIe 2014 ten opzIchte van de begrotIng 2014

Het resultaat over 2014 bedroeg € 21.397.453 positief, wat € 21.303.967 gunstiger uitvalt dan  
het begrote resultaat van € 93.486. Dit positievere resultaat is als volgt samengesteld:

    2014 2014 VERSCHIL 
    WERKELIJK BEGROOT   

Baten
Baten uit eigen fondsenwerving  10.420.309 2.000.000 8.420.309
Baten uit acties van derden  14.680.402 2.750.000 11.930.402
Baten uit beleggingen  1.750.271 694.412 1.055.859  
    
 26.850.982 5.444.412 21.406.570

Lasten 
Besteed aan doelstelling  5.047.272 4.936.666 110.606
Kosten eigen fondsenwerving  150.784 187.250 -36.466
Kosten van beleggingen  40.391 15.760 24.631
Kosten van beheer en administratie  215.082 211.250 3.832 
    
 5.453.529 5.350.926 102.603 

    
Resultaat  21.397.453 93.486 21.303.967

Het boekjaar 2014 is het succesvolste jaar geworden in de geschiedenis van het Rijksmuseum 
Fonds op het gebied van eigen fondsenwerving en op het gebied van werven van baten uit 
acties van derden. Ook in het eerste volle jaar na de opening van het gerenoveerde Rijks-
museum op 13 april 2013 bleven vele mensen bereid om hun betrokkenheid bij het museum  
te tonen middels een schenking. In 2014 kwamen er maar liefst 20 Fondsen op Naam dan wel 
gelabelde schenkingen bij, waardoor het totale aantal schenkers op ruim 130 uitkomt.  
Het museum waardeert deze blijk van betrokkenheid en vertrouwen zeer. Een bijzondere 
schenking die het Rijksmuseum Fonds in 2014 mocht ontvangen betreft de schenking van  
€ 3 miljoen van de familie Van Regteren Altena. Het rendement van dit fonds, het I.Q. van 
Regteren Altena Fonds, wordt aangewend voor het aankopen van tekeningen en aquarellen 
van Hollandse en Vlaamse kunstenaars, vervaardigd vóór 1899.

Daarnaast is eind 2014 voor een bedrag van € 12 miljoen aan nieuwe fondsen geworven voor  
de aan koop van een bronzen beeld van Adriaen de Vries. Op 11 december 2014 bracht het 
Rijksmuseum op een veiling van Christie’s in New York een winnend bod uit op diens Bacchant. 
Met deze aankoop is een bedrag gemoeid van in totaal € 22,7 miljoen. Bij de bieding zijn 
afspraken gemaakt over uitgestelde betaling en overdracht. Als gevolg hiervan komt de aan- 
koop pas in 2015 ter beschikking van het Rijksmuseum en zal het beeld na de laatste betaling 
worden overgedragen. De kosten van deze aankoop zullen worden gedekt door een bijdrage  
van het Rijksmuseum Fonds van € 22,7 miljoen in 2015 uit de in 2014 geworven fondsen, de 
ontvangen BankGiro Loterij-uitkeringen 2014 en 2015, en uit diverse reeds bestaande Fondsen  
op Naam en schenkingen. Tevens werd in 2014 gewerkt aan de verdere uitbreiding van de 
International Circle.

Een en ander heeft tot gevolg gehad dat de baten uit eigen fondsenwerving over 2014  
€ 8,4 miljoen hoger uitkwamen dan begroot en de baten uit acties van derden € 11,9 miljoen 
hoger dan begroot.

Het resultaat van de beleggingen kwam over 2014 ook aanzienlijk hoger uit dan begroot. 
Belangrijke uitgangspunten voor de beleggingen zijn het in stand houden van geschonken 
vermogen en het beheersen van risico’s, waaronder het vermijden van (grote) waardedalingen. 
In dit kader wordt een aanzienlijk deel van de portefeuille belegd in Vastrentende Waarden. 
Het rendement van de totale portefeuille bedroeg +7,0% in 2014. De Vastrentende Waarden-
beleggingen stegen bij een verder dalende kapitaalmarktrente in 2014. De wereldwijd 
gespreide aandelenbeleggingen profiteerden van stijgende aandelenmarkten.

De besteding aan de doelstelling kwam iets hoger uit dan begroot. Bij de begroting 2014  
werd ervan uitgegaan dat de in 2014 ontvangen uitkeringen van de BankGiro Loterij ook  
in zijn geheel zouden worden aangewend in 2014. In verband met de bijdrage aan het 
Rijksmuseum in 2015 voor de bovengenoemde aankoop van het beeld van Adriaen de Vries, 
worden deze uitkeringen ook aangewend in 2015. 

De overige kosten (kosten eigen fondsenwerving, kosten van beleggingen en kosten van 
beheer en administratie) kwamen per saldo licht lager uit dan begroot.
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BEGROTING 2014 EN DE FINANCIËLE MEERJARENRAMING 2016–2018
 
Het Rijksmuseum Fonds hanteert voor de te realiseren eigen (reguliere) fondsenwerving en  
de kosten daarvan een norm van 15%. Dit is lager dan de CBF-norm, die aangeeft dat de kosten 
eigen fondsenwerving niet meer mogen zijn dan 25% (gemiddeld over een periode van drie 
jaar) van de opbrengsten uit eigen fondsenwerving.

Naast de reguliere opbrengstenstroom van eigen fondsenwerving kent het Rijksmuseum Fonds 
een incidentele inkomstenstroom van fondsenwerving die sterk afhankelijk is van incidentele 
kunstaankopen door het Rijksmuseum, waarvoor additioneel fondsen worden geworven. 
Indien zich dit voordoet, worden deze inkomsten steeds direct ter beschikking gesteld als 
bijdrage voor het doen van aankopen waarvoor in deze gevallen specifieke fondsen zijn 
geworven.

Het Rijksmuseum Fonds is begunstigde van de loterijacties van de BankGiro Loterij. Hiervoor  
is een overeenkomst afgesloten. De gelden zullen ter beschikking worden gesteld onder  
de voor waarde dat deze worden aangewend voor het doen van aankopen van Nederlands 
Cultureel Erfgoed. De in enig jaar ter beschikking gestelde middelen worden veelal in hetzelfde 
jaar aangewend conform de eisen van de BankGiro Loterij. Niet-bestede gelden worden aan-
gehouden als vastgelegd vermogen.

De aanwezige vermogens worden, voor zover de schenkingsaktes dit toelaten, binnen de 
gegeven doelstelling in zijn geheel aangewend. Gestreefd wordt naar een jaarlijkse bijdrage 
uit de diverse reserves en fondsen (exclusief de projectsubsidies) van circa € 1 miljoen per jaar. 
Deze jaarlijkse bijdrage is een streefbedrag waarvan het bestuur kan afwijken, zowel naar 
boven als naar beneden. Voor projectsubsidies is het uitgangspunt dat deze in het jaar van 
ontvangst worden aangewend als bijdrage aan het Rijksmuseum.

In de begroting 2015 en de financiële meerjarenraming 2016−2018 wordt ervan uitgegaan  
dat het verwacht (langjarig gemiddeld) rendement van het beleggingsplan 3,5 procent per 
jaar bedraagt. De projectsubsidies worden zo veel mogelijk uitgezet op spaarrekeningen 
en kortetermijn-spaardeposito’s. Het hiermee behaalde rendement wordt toegevoegd 
aan de reserves.

De begroting 2015 en de meerjarenraming 2016−2018 gebaseerd op bovenstaande uitgangs-
punten worden hiernaast weergegeven.
 
Boven aangegeven uitgangspunten zullen in 2015 door het bestuur worden geëvalueerd en 
voor de komende jaren opnieuw worden vastgesteld. 
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begrotIng 2015 en meerJarenramIng 2016–2018
IN EURO’S
  2015  2016 2017 2018 
  BEGROTING RAMING RAMING RAMING

Baten 
Baten uit eigen fondsenwerving        2.000.000 1.354.500 1.422.226 1.493.336 
Baten uit acties van derden        2.750.000         2.750.000          2.750.000         2.750.000 
Baten uit beleggingen           759.054 782.986 782.420 782.520 
        
         5.509.054 4.887.486 4.954.646 5.025.856  

Lasten
Besteed aan doelstelling: 
 Bijdragen aan Stichting 
 Het Rijksmuseum        4.936.666 4.611.800 4.638.890 4.367.334  
Kosten eigen fondsenwerving            193.500 203.175 213.334 224.000  
Kosten van beleggingen             16.075 16.397 16.725 17.059  
Kosten van beheer 
 en administratie           221.500 232.575 244.204 256.414  
       
         5.367.741 5.063.947 5.113.153 4.864.807  

       
Overschot/tekort            141.313 -176.461 -158.507 161.049  
       
Het overschot/tekort wordt als volgt verwerkt: 
Reserves             25.842 -46.909 -56.020 -65.524 
Fondsen algemene 
 beleggingsportefeuille            265.079 14.040 34.849 57.402 
Fondsen eigen 
 vermogensbeheerders            150.392 156.408 162.664 169.171 
Projectsubsidies, schenkingen 
 en bijdragen           -300.000 -300.000 -300.000 – 
       
             141.313 -176.461 -158.507 161.049  

Percentage kosten eigen fondsenwerving      
In % van baten 
 uit eigen fondsenwerving  9,68% 15,00% 15,00% 15,00%
Idem maar gemiddeld over 3 jaar  4,67% 8,12% 13,23% 15,00%

Percentage besteding 
Totaal baten        5.509.054 4.887.486 4.954.646 5.025.856  
Af: niet-besteedbare baten:  
– endowment-schenkingen  -150.000 -150.000 -150.000 -150.000 
– 2% rendement endowment-
 beleggingen  -25.000 -25.000 -25.000 -25.000 
      
Besteedbare baten         5.334.054 4.712.486  4.779.646  4.850.856  
       
Besteed aan doelstelling 
 als percentage van 
 besteedbare baten 92,55% 97,86% 97,06% 90,03%
Besteed aan doelstelling 
 als percentage van 
 de totale lasten  91,97% 91,07% 90,72% 89,77%
Kosten van beleggingen 
 als percentage van baten 
 uit beleggingen  2,12% 2,09% 2,14% 2,18%
Kosten van beheer en administratie 
 als percentage van totale baten 4,02% 4,76% 4,93% 5,10%

Ultimo 2014 zijn voor een bedrag van € 12 miljoen extra fondsen geworven voor de aankoop van 
een beeld van Adriaen de Vries. Samen met reeds aanwezige fondsen zal dit in 2015 leiden tot 
een extra (niet-begrote) bijdrage van € 20 miljoen ten opzichte bovenstaande begroting 2015.
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JaarreKenIng

Balans
IN EURO’S
     31 DECEMBER 2014 31 DECEMBER 2013

Activa
1. Financiële vaste activa   19.694.156 16.997.715  
2. Vorderingen    2.540.295 3.020.435  
3. Liquide middelen   21.581.138 7.501.948  
     
Totaal activa   43.815.589 27.520.098  
     
Passiva 
4. Reserves en fondsen
4.1. Reserves             2.690.410 2.833.569  
4.2. Fondsen          39.191.170 17.650.558  
     
         41.881.580 20.484.127  

5. Kortlopende schulden
5.1. Stichting Het Rijksmuseum            1.113.261 6.202.855  
5.2. Overige te betalen kosten               820.748 833.116  
     
           1.934.009 7.035.971  

     
Totaal passiva         43.815.589 27.520.098  
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staat van baten en lasten
IN EURO’S
   2014  2014  2013 
     WERKELIJK  BEGROOT   WERKELIJK 

Baten 
6. Baten uit eigen fondsenwerving          10.420.309 2.000.000 5.438.560 
7. Baten uit acties van derden           14.680.402 2.750.000 9.413.499 
8. Baten uit beleggingen              1.750.271 694.412 556.287 
      
Som der baten        26.850.982 5.444.412 15.408.346  
     
Lasten
Besteed aan doelstelling
9. Bijdragen aan Stichting 
 Het Rijksmuseum          5.047.272 4.936.666 17.423.598  

Werving baten 
Kosten eigen fondsenwerving               150.784 187.250 157.717  
Kosten van beleggingen               40.391 15.760 14.402  

Beheer en administratie
Kosten van beheer 
 en administratie                215.082 211.250 163.459  
     
Som der lasten        5.453.529 5.350.926 17.759.176 
 
     
Resultaat          21.397.453 93.486 -2.350.830  

resultaatbestemmIng
Toevoeging/onttrekking aan: 
Bestemmingsreserves             -179.872 36.410 -321.826  
Bestemmingsfondsen: 
 algemeen vermogensbeheer             6.357.968 219.473 615.487  
Bestemmingsfondsen: 
 eigen vermogensbeheer             267.623 137.603 220.545  
Bestemmingsfondsen: 
 projectsubsidies         14.951.734 -300.000 -2.865.036  
     
         21.397.453 93.486 -2.350.830  

Percentage kosten eigen fondsenwerving     
Kosten eigen fondsenwerving 
 in % van baten uit eigen fondsenwerving  1,45% 9,36% 2,90%
Idem maar gemiddeld over 3 jaar  2,85% 5,49% 4,24%

Percentage besteding     
Totale baten         26.850.982 5.444.412 15.408.346  
Af: niet-besteedbare baten: 
– ontvangen endowment-schenkingen             -215.000 -150.000 -161.200  
– 2% over in stand te houden vermogens 
 endowment-fondsen specifieke vermogensbeheerders  -37.895 -40.500 -23.798  
     
Besteedbare baten        26.598.087 5.253.912 15.223.348  

Bestedingspercentage baten: 
 besteed aan doelstelling als percentage 
 van (besteedbare) baten  18,98% 93,96% 114,45%
Bestedingspercentage lasten: 
 besteed aan doelstelling als percentage 
 van de totale lasten  92,55% 92,26% 98,11%
Kosten van beleggingen als percentage 
 van baten uit beleggingen  2,31% 2,27% 2,59%
Kosten van beheer en administratie 
 als percentage van totale baten  0,80% 3,88% 1,06%
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KasstroomoverzIcht
IN EURO’S
   2014  2014  2013 
      WERKELIJK  BEGROOT   WERKELIJK 
 

Saldo van baten en lasten         21.397.453 93.486 -2.350.830  

Aanpassingen voor: 
– mutaties ongerealiseerde koersverschillen 
 en opgelopen rente             -1.584.389 -257.869 -386.311  
– mutatie vorderingen         480.140 – -2.359.457  
– mutatie kortlopende schulden          -5.101.962 – 5.199.223  
    
Netto-kasstroom uit operationele activiteiten              15.191.242 -164.383 102.625  

Aankopen effecten   -6.845.624 -1.355.617 -6.981.236 
Verkopen effecten    5.733.572 1.220.000 3.541.784 
      
Netto-kasstroom uit investeringsactiviteiten         -1.112.052 -135.617 -3.439.452  
 
     
Mutatie liquide middelen         14.079.190 -300.000 -3.336.827  

Liquide middelen
Stand 1 januari        7.501.948 6.336.326 10.838.775  
Stand 31 december           21.581.138 6.036.326 7.501.948  
     
Mutatie liquide middelen         14.079.190 -300.000 -3.336.827  
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TOELICHTING OP DE JAArrEKENING

Algemeen

De jaarrekening is opgesteld conform Richtlijn 650 voor fondsenwervende instellingen 
van de Nederlandse Raad voor de Jaarverslaggeving (RJ 650, herzien 2011).   

Criteria voor consolidatie

Het Rijksmuseum Fonds is nauw gelieerd aan het Rijksmuseum. Consolidatie zou gezien de 
ver schil lende aard van de organisaties geweld doen aan de uniforme en transparante ver-
slaggevingseis. Daarnaast blijft het bestuur van Stichting Het Rijksmuseum Fonds verantwoor-
delijk voor de verantwoording van de besteding. Om deze reden vindt geen consolidatie plaats 
met het Rijksmuseum. Het jaarverslag van het Rijksmuseum is opvraagbaar en/of te raadplegen 
via de website rijksmuseum.nl. Bij de jaarrekening 2014 van het Rijksmuseum is op 27 maart 
2015 een goedkeurende accountantsverklaring afgegeven.

Grondslagen voor de bepaling van het vermogen en het resultaat

Voor zover niet anders is vermeld, zijn de activa en passiva gewaardeerd tegen nominale 
waarde. Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben.

Financiële vaste activa
De financiële vaste activa betreffen de beleggingen op lange termijn van de reserves en fondsen. 
De obligaties en de aandelen worden hierbij gewaardeerd tegen de beurswaarde ultimo boekjaar. 
Het verschil tussen beurswaarde en aanschafwaarde wordt verantwoord in de Staat van baten en 
lasten. Gelet op de omstandigheid dat de intentie er is tot het duurzaam aanhouden van de 
effectenportefeuille, is deze gerubriceerd onder de financiële vaste activa.

Vorderingen
De vorderingen worden gewaardeerd rekening houdend met mogelijke oninbaarheid.

Reserves en fondsen
De reserves en fondsen bestaan uit een tweetal bestemmingsreserves en een groter aantal 
bestemmingsfondsen. Wij verwijzen ter zake naar de toelichting ‘Uitgangspunten reserves en 
beleggingsbeleid’, op p. 31 van dit verslag.

Schenkingen, legaten en nalatenschappen
De schenkingen en nalatenschappen worden verantwoord in het jaar waarin de omvang  
met voldoende betrouwbaarheid en de inbaarheid met voldoende zekerheid kunnen worden 
vast gesteld. Toegezegde schenkingen, legaten en nalatenschappen waarvan de indicatie omtrent  
de omvang en inbaarheid op grond van deze criteria nog niet voldoende expliciet kan worden 
vastgesteld, worden als niet uit de balans blijkende rechten onder het hoofd ‘Rechten op 
kapitaal’ opgenomen.

Aandeel acties van derden
Conform de CBF-richtlijnen worden schenkingen van fondsenwervende instellingen met het  
CBF-Keur aangemerkt als ‘aandeel in acties van derden’. Schenkingen van andere instellingen 
worden aangemerkt als ‘baten eigen fondsenwerving’. 

Bijdragen aan het Rijksmuseum
Toegezegde bijdragen worden in het jaar waarin het besluit tot toekenning door het bestuur 
van het Rijksmuseum Fonds aan het Rijksmuseum is medegedeeld, als last genomen.

Uitvoeringskosten eigen organisatie
De uitvoeringskosten van de eigen organisatie worden op basis van de aard van de onderscheiden 
kosten toegerekend aan de kosten van fondsenwerving en de kosten van beheer en administratie.

Vreemde valuta
Bedragen in vreemde valuta zijn opgenomen tegen de per balansdatum geldende wisselkoersen.
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TOELICHTING OP DE BALANS

1. FInancIële vaste actIva
IN EURO’S
    2014 2013

Balanswaarde per 1 januari    16.997.715 13.171.952
Bij: Aankoop effecten    6.845.624 6.981.236
Af: Verkoop en uitloting effecten    -5.734.658 -3.546.851
Bij: Koerswinst verkoop effecten    553.306 5.067
Bij/Af: Mutatie opgelopen rente    1.086 4.994
Bij: Ongerealiseerd koersresultaat boekjaar    1.031.083 381.317
      
Balanswaarde per 31 december   19.694.156 16.997.715 

De financiële vaste activa betreffen de aangehouden beleggingen in effecten.  
De samenstelling van deze beleggingen is als volgt:

Aandelen    8.047.352 9.101.329
Obligaties    11.646.804 7.896.386
     
   19.694.156 16.997.715

2. VorderIngen
IN EURO’S
    31 DECEMBER 2014 31 DECEMBER 2013

Institutionele fondsen     355.000 1.635.526
BankGiro Loterij    633.505 875.753
Fondsen op Naam en particuliere schenkingen   1.551.790 454.773
Overige vorderingen    – 54.383
     
   2.540.295 3.020.435

3. LIquIde mIddelen
IN EURO’S
    31 DECEMBER 2014 31 DECEMBER  2013 

Saldi rekeningen courant    16.929.329 5.228.695
Spaarrekeningen en deposito’s    4.651.809 2.273.253
    

   21.581.138 7.501.948

De liquide middelen zijn alle direct opeisbaar.
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4. reserves en fondsen
 
VERLOOP RESERVES EN BESTEMMINGSFONDSEN (FONDSEN EN FONDSEN OP NAAM) 

 STAND BATEN FONDSEN-  BIJDRAGEN AAN OPBRENGST UITVOERINGS- STAND
 1 JANUARI  WERVING -/-  RIJKSMUSEUM  BELEGGINGEN KOSTEN 31 DECEMBER
 2014   DIRECTE VER-        2014 
     WERVINGSKOSTEN        

4.1. Reserves
IN EURO’S

Continuïteitsreserve 450.000 – – 45.000  – 495.000
Bestemmingsreserve voor (aanvulling) projecten  
 uit eigen middelen      2.420.282 40.329 -207.500 348.556 -406.257 2.195.410
       
4.1. Reserves     2.870.282 40.329 -207.500 393.556 -406.257 2.690.410 

4.2. Fondsen
IN EURO’S

4.2.1. Fondsen algemene beleggingsportefeuille 
Maria Adriana Aalders Fonds  12.601 – – 963 – 13.564
Sara Geertruida Aalders-Huender Fonds  38.145 – -21.544 2.727 – 19.328
Fonds Aankoop kunstwerken (Erfstelling)  4.059.969 – – 301.547 – 4.361.516
Fonds de Appel  – 50.000 – 112 – 50.112
E.H. en L.L. Ariëns Kappers Fonds  – 5.000 – 11 – 5.011
Het Autobinck Fonds  19.648 20.000 – 2.547 – 42.195
The Bennink Foundation  49.816 50.000 – 7.627 – 107.443
Bert & Lammie Fonds  9.928 10.000 -18.075 1.372 – 3.225
Bervoets Fonds  52.529 50.000 -37.726 6.946 – 71.749
Bestuursfonds Hollandse Meesters  276.846 45.000 -61.727 23.298 – 283.417
Fonds Beukenhorst  316.692 60.000 -1.700 28.782 – 403.774 
Familie W. Cordia  227.928 – -30.122 17.350 – 215.156
Decorative Art Fund  79.533 69.123 -46.176 8.282 – 110.762
Fonds Delfts Aardewerk  95.837 30.000 – 8.873 – 134.710
Dr. Anton C.R. Dreesmann Fonds – Onderzoek  162.542 – -9.256 12.404 – 165.690
Dr. Anton C.R. Dreesmann Fonds – Penn Fellow  – 50.000 -16.090 1.355 – 35.265
Ebus Fonds  55.844 15.000 -49.000 4.987 – 26.831
Flora Fonds  104.659 55.000 -868 7.919 – 166.710
Fonds 1975  32.557 10.000 – 2.510 – 45.067
Gerhards Fonds  96.323 – – 7.360 – 103.683
Scato Gockinga Fonds  1.081.948 – -129.696 81.644 – 1.033.896
De Grimmerschors – 120.000 -34.953 269 – 85.316
H&H Fonds  1.529 30.000 -30.000 2.409 – 3.938
Bas ten Haaf Fonds  474.177 – – 36.231 – 510.408
Fonds De Haseth-Möller  57.395 50.000 -23.961 8.115 – 91.549
Fonds Haute Couture  246.463 – – 18.811 – 265.274
Manfred & Hanna Heiting Fonds  134.323 52.000 -22.623 10.414 – 174.114
Ton en Judy van Heuzen-Dijksma Fonds *  4.964 5.000 – 761 – 10.725
Paul en Hanneke Van Den Hoek Fonds  20.380 10.000 – 2.321 – 32.701
Nalatenschap E.E. ’t Hoen  93.771 904 -35.240 6.963 – 66.398
Paul Huf Fonds  142.331 5.350 -30.122 11.215 – 128.774
Johan Huizinga Fonds  25.197 103.100 -10.635 2.178 – 119.840
Irma Theodora Fonds *  72.942 50.000 -45.663 9.159 – 86.438
Freek & Hella de Jonge Fonds  909 20.000 -20.000 1.598 – 2.507
Juwelenfonds  22.899 10.000 -15.000 2.383 – 20.282
Johanna Kast-Michel Fonds  48.146 4.000 -364 3.976 – 55.758
Kindereducatie Fonds  5.826 – – 445 – 6.271
Knecht-Drenth Fonds  742.582 100.000 -70.000 64.448 – 837.030
Luca Fonds  – 200.000 – 448 – 200.448
Willy van der Mandele Fonds  97.125 – -11.836 7.221 – 92.510
van Marle Fonds  27.564 20.000 -12.289 3.537 – 38.812
Joost Meijers Fonds  – 10.000 – 72 – 10.072
Vincent Mentzel Fonds  224.416 – – 17.147 – 241.563
Elles Nansink Fonds  – 10.000 – 544 – 10.544
Ernst Nijkerk Fonds  20.611 30.000 – 3.900 – 54.511
Otto van Noppen Fonds  – 356.215 -7.815 9.746 – 358.146
Stefanie Georgina Alexa Nühn Fonds  12.140 12.000 -12.000 1.845 – 13.985
Angelina Ognibeni – Jan van Hulsen 207.953 40.000 – 18.946 – 266.899
Familie Van Ogtrop Fonds  50.584 50.000 – 7.685 – 108.269
Fonds Dirk Jan van Orden  – 11.250 – 288 – 11.538
Marjon Ornstein Fonds  – 20.000 – 498 – 20.498
Nalatenschap B.J. Peiser  – 653.540 -244.371 33.729 – 442.898
Familie M. van Poecke  – 32.500 -33.669 3.706 – 2.537
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VERVOLG VERLOOP RESERVES EN BESTEMMINGSFONDSEN (FONDSEN EN FONDSEN OP NAAM) 

 STAND  BATEN FONDSEN-  BIJDRAGEN AAN OPBRENGST UITVOERINGS- STAND
 1 JANUARI  WERVING -/-  RIJKSMUSEUM BELEGGINGEN KOSTEN 31 DECEMBER
 2014   DIRECTE VER-        2014
     WERVINGSKOSTEN   

Hannes Postma Fonds  9.963 10.000 – 1.525 – 21.488
Pot Family Foundation  64.657 65.000 – 14.836 – 144.493
Sem Presser Fonds  33.747 – -36.254 2.507 – –
Don Quixote Foundation  122.756 800.000 -841.032 63.394 – 145.118
J.W. Edwin vom Rath Fonds  77.782 – -20.000 5.898 – 63.680
I.Q. van Regteren Altena Fonds  – 3.000.000 – 6.727 – 3.006.727
Rijksstudio Fonds  – 50.000 – – – 50.000
Rijsterborgh Fonds  – 15.000 – 818 – 15.818
J.A.J. en M.A. Risseeuw Fonds  73.873 10.000 – 6.409 – 90.282
Staal aan Zee, Tata Steel IJmuiden B.V.  395.227 – -79.397 27.723 – 343.553
Familie Staal Fonds  83.775 50.000 -75.770 10.076 – 68.081
Willem F.C. Stevens Fonds  8.967 9.000 -2.494 1.340 – 16.813
VandenBroek Foundation  50.718 50.000 -100.000 6.341 – 7.059
Familie Verbeek Fonds  – 10.000 – 501 – 10.501
Frits en Phine Verhaaff Fonds  394.406 – -104.000 28.622 – 319.028
Virtutis Opus Fonds  106.768 1.040.000 -26.234 6.038 – 1.126.572
Van der Vossen-Delbrück Fonds  47.654 – -10.000 3.619 – 41.273
Nalatenschap J. Vrieze  800.270 – – 61.147 – 861.417
Louis Vuitton  11.359 25.000 – 2.778 – 39.137
Elise Wessels Fonds  50.525 – – 3.861 – 54.386
Henri en Winnie Wientjes  119.219 – – 8.855 – 128.074
Sylvia en Carel Willink Fonds  58.768 – -18.075 4.340 – 45.033
Fonds de Zuidroute  9.768 9.600 -3.296 1.480 – 17.552
        
Subtotaal 4.2.1. Fondsen algemene 
beleggingsportefeuille   12.027.774 7.668.582 -2.399.073 1.088.459 – 18.385.742  

4.2.2. Fondsen eigen vermogensbeheerders 
Bank ten Cate & Cie Fonds  45.528 – – 4.565 – 50.093
Migelien Gerritzen Fonds  1.732.546 – -14.238 99.757 – 1.818.065
Goslings NieuwBeerta Fonds *  854.371 50.000 -36.395 158.643 – 1.026.619
Suman Fonds *  68.391 – – 5.291 – 73.682
        
Subtotaal 4.2.2. Fondsen eigen 
vermogensbeheerders    2.700.836 50.000 -50.633 268.256 – 2.968.459  

4.2.3. International Circle
International Circle  534.128 241.184 -39.000 – – 736.312
de Vink Family  33.037 81.746 -56.758 – – 58.025
Bank of America Art Conservation Project  27.167 – -7.989 – – 19.178
Jan en Trish de Bont  – 50.000 -19.973 – – 30.027
The Tiffany & Co. Foundation  150.810 192.847 -11.913 – – 331.744
Samuel H. Kress Foundation  22.263 – – – – 22.263
       
Subtotaal 4.2.3. International Circle       767.405 565.777 -135.633 – – 1.197.549 

4.2.4. Projectsubsidies, schenkingen en bijdragen
Schenking M.C.E. Aarts  5.000 5.000 – – – 10.000
Schenking Abraham-Loewenstein t.b.v. Picknickruimte  10.000 10.000 – – – 20.000
AXA IM Benelux N.V. – 1.182 -1.182 – – –
BankGiro Loterij voor Kunstaankopen  – 2.670.112 -150.000 – – 2.520.112
BankGiro Loterij bijdrage Rijksmuseumbus  448.323 1.188.842 -225.449 – – 1.411.716
BankGiro Loterij bijdrage Beeldententoonstelling, 
 Rijksmuseumtuinen  1.290.698 – -630.774 – – 659.924
Prins Bernhard Cultuurfonds  – 11.500 – – – 11.500
Schenking K. de Boer  2.500 2.500 – – – 5.000
Schenking de heer en mevrouw De Bruijn-Greve  5.000 5.000 – – – 10.000
Schenking M. Cupac-Sopic  13.000 – – – – 13.000
Rijksmuseum Fellowship Programme – JJL/DSM  – 75.000 – – – 75.000
Schenking Landenreeks Ghana  19.109 – -10.830 – – 8.279
Gieskes-Strijbis Fonds  3.015 162.544 -23.559 – – 142.000
Stichting Greidanus-Formijne  33.500 – – – – 33.500
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VERVOLG VERLOOP RESERVES EN BESTEMMINGSFONDSEN (FONDSEN EN FONDSEN OP NAAM)        

 STAND  BATEN FONDSEN-  BIJDRAGEN AAN OPBRENGST UITVOERINGS- STAND
 1 JANUARI  WERVING -/-  RIJKSMUSEUM BELEGGINGEN KOSTEN 31 DECEMBER
 2014   DIRECTE VER-         2014
     WERVINGSKOSTEN

Schenking V.P.M. van der Hulst  4.000 4.000 – – – 8.000
Schenking M. Hulsinga- Wessel – 15.000 – – – 15.000
IMC B.V.  – 20.000 – – – 20.000
Jaffé-Pierson Stichting  – 40.000 – – – 40.000
Stichting Kramer-Lems  37.293 100.000 -77.045 – – 60.248
Schenking G.P. Krans  50.000 50.000 – – – 100.000
Nalatenschap J.J. Langgras 8.876 – – – – 8.876
Schenking B.J. Mastenbroek/J. van ’t Hul  3.000 3.000 – – – 6.000
Schenking S.A.M. Meijers-Nève  2.000 2.000 – – – 4.000
Mondriaan Fonds  13.750 1.092.055 -105.805 – – 1.000.000
Stichting dr. Hendrik Muller’s Vaderlandsch Fonds  5.820 4.000 -4.000 – – 5.820
PACCAR Foundation  112.446 – – – – 112.446
Prachtnacht Fonds  – 34.863 – – – 34.863
Vereniging Rembrandt  – 9.184.948 -184.948 – – 9.000.000
Rhône Group  – 100.000 – – – 100.000
Stichting ir. F.C. de Ruyter de Wildt  – 33.000 -30.813 – – 2.187
Schenking M.A.G. Smeets  500 500 – – – 1.000
Fonds 21  – 325.000 -325.000 – – –
Schenking SuitSupply B.V.  50.000 50.000 – – – 100.000
H.B. van der Ven  – 324.200 -324.200 – – –
VSBfonds  – 1.260.000 -160.828 – – 1.099.172
Schenking via donatieknop website  – 295 – – – 295
Overige schenkingen  – 1.482 – – – 1.482
       
Subtotaal 4.2.4. Projectsubsidies, schenkingen 
en bijdragen    2.117.830 16.776.023 -2.254.433 – – 16.639.420  

4.2. Fondsen    17.613.845 25.060.382 -4.839.772 1.356.715 – 39.191.170  

       
4 Totaal reserves en fondsen   20.484.127 25.100.711 -5.047.272 1.750.271 -406.257 41.881.580 

*  Deze Fondsen op Naam hebben een (gedeeltelijke) instandhoudingsverplichting ten aanzien van de ontvangen schenkingen. 

Voor een toelichting op de Continuïteitsreserve en de Bestemmingsreserve voor (aanvulling)  
projecten uit eigen middelen, wordt verwezen naar ‘Uitgangspunten reserves en beleggings-
beleid’ op p. 31 van dit verslag. 

Zoals vermeld op pp. 30–31 van dit verslag (‘Verantwoordingsverklaring’ en ‘Uitgangspunten 
reserves en beleggingsbeleid’) is ultimo 2011 besloten om met ingang van het boekjaar 2012  
de endowment-gedachte los te laten voor zover schenkers niet anders hebben bepaald. Ultimo 
2014 is de samenstelling van de reserves en fondsen en de daarbij horende door schenkers 
bepaalde instandhoudingsverplichting als volgt:

  IN STAND   BESTEEDBAAR  TOTAAL
   TE HOUDEN   VERMOGEN   VERMOGEN 
   VERMOGEN       

4.1.  Bestemmingsreserves   0  2.690.410  2.690.410 
4.2.  Bestemmingsfondsen: 
        algemeen vermogensbeheer   1.042.077  17.343.665  18.385.742 
4.3.  Bestemmingsfondsen: 
       eigen vermogensbeheer   852.154  2.116.305  2.968.459 
4.4. Bestemmingsfondsen: 
       projectsubsidies   0  17.836.969  17.836.969 
        
  1.894.231  39.987.349  41.881.580 
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samenstellIng vermogen ultImo 2014

samenvattIng verloop reserves en BestemmIngsfondsen (Fondsen en Fondsen op Naam)
IN EURO’S
  STAND BATEN FONDSEN-  BIJDRAGEN AAN OPBRENGST UIT- STAND
  1 JANUARI WERVING -/-  RIJKSMUSEUM BELEGGINGEN VOERINGS- 31 DECEMBER
   2014 DIRECTE VER-      KOSTEN  2014
     WERVINGSKOSTEN

4.1.  Bestemmingsreserves  2.870.282 40.329 -207.500 393.556 -406.257 2.690.410  
4.2.  Bestemmingsfondsen: alge- 

meen vermogensbeheer  12.027.774 7.668.582 -2.399.073 1.088.459 – 18.385.742  
4.3.  Bestemmingsfondsen:  

eigen vermogensbeheer  2.700.836 50.000 -50.633 268.256 – 2.968.459  
4.4.  Bestemmingsfondsen:  

projectsubsidies  2.885.235 17.341.800 -2.390.066 – – 17.836.969 
        
  20.484.127 25.100.711 -5.047.272 1.750.271 -406.257 41.881.580 

5. Kortlopende schulden 

5.1. Stichting Het Rijksmuseum        

IN EURO’S
    2014     2013 
       

Stand per 1 januari      6.202.855  944.074 
Mutaties boekjaar:        
Bijdragen ten gunste van Stichting Het Rijksmuseum   5.047.272  14.760.208 
Te betalen facturen en kosten     365.866  341.894 
Betaald voorschot aan Stichting Het Rijksmuseum   -10.502.732  -9.843.321 
       
Stand per 31 december            1.113.261  6.202.855  

5.2. Overige te betalen kosten 

IN EURO’S
 31 DECEMBER 2014    31 DECEMBER 2013  
   
Kassierfunctie inzake BankGiro Loterij: 
 nog aan andere musea te betalen bijdrage 771.785  783.270
Accountants- en advieskosten 15.000  11.106
Jaarverslag  12.500  12.500
Nog te betalen kosten 21.463  26.240
    
 820.748 833.116

Niet uit de balans blijkende rechten en verplichtingen

Rechten op kapitaal
Ultimo 2014 heeft de stichting recht op een aantal toegezegde lijfrente-uitkeringen en 
nalatenschappen waarvan de omvang onvoldoende betrouwbaar kan worden vastgesteld  
of waarvan onzeker is dat deze tot uitkering komen.

Verplichtingen aan Stichting Het Rijksmuseum 
Ultimo 2014 heeft de stichting een aantal toezeggingen voor bijdragen gedaan aan  
Stichting Het Rijksmuseum voor nog te realiseren projecten en activiteiten. 

43%
Projectsubsidies, 
schenkingen  
en bijdragen

7%
Fondsen eigen vermogensbeheerder

44%
Fondsen algemene 

beleggingsportefeuille

6% 
Reserves
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TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

BATEN

6. LEGATEN, ERFSTELLINGEN EN SCHENKINGEN
IN EURO’S
   2014     2014  2013 
 WERKELIJK   BEGROOT   WERKELIJK 

6.1. Legaten en erfstellingen (bestemd)
Legaat De Jongh-Dullaart  1.482
Nalatenschap E.E. ’t Hoen  904
Erven mr. O.S. van Noppen  356.215
Nalatenschap B.J. Peiser  653.540
Legaat M.E.T. Rutten-Drubers  3.538
    
 1.015.679           16.525  

6.2. Schenkingen en Fondsen op Naam (bestemd)
Fonds 1975  10.000
Fonds de Appel  50.000
E.H. en L.L. Ariëns-Kappers Fonds  5.000
Het Autobinck Fonds  20.000
The Bennink Foundation  50.000
Bert & Lammie Fonds  10.000
Bervoets Fonds  50.000
Bestuursfonds Hollandse Meesters  45.000
Fonds Beukenhorst  60.000
Decorative Art Fund  69.123
Fonds Delfts Aardewerk  30.000
Ebus Fonds  15.000
Flora Fonds  55.000
Goslings NieuwBeerta Fonds *  50.000
H&H Fonds  30.000
Fonds De Haseth-Möller  50.000
Manfred & Hanna Heiting Fonds  52.000
Ton en Judy van Heuzen-Dijksma Fonds *  5.000
Paul en Hanneke Van Den Hoek Fonds  10.000
Paul Huf Fonds  5.350
Johan Huizinga Fonds  103.100
Irma Theodora Fonds *  50.000
Freek & Hella de Jonge Fonds  20.000
Juwelenfonds  10.000
Johanna Kast-Michel Fonds  4.000
Knecht-Drenth Fonds  100.000
van Marle Fonds  20.000
Joost Meijers Fonds  10.000
Elles Nansink Fonds  10.000
Ernst Nijkerk Fonds  30.000
Stefanie Georgina Alexa Nühn Fonds  12.000
Angelina Ognibeni – Jan van Hulsen 40.000
Familie Van Ogtrop Fonds  50.000
Fonds Dirk Jan van Orden  11.250
Marjon Ornstein Fonds  20.000
Hannes Postma Fonds  10.000
Don Quixote Foundation  800.000
Rijsterborgh Fonds  15.000
J.A.J. en M.A. Risseeuw Fonds  10.000
Familie Staal Fonds  50.000
Willem F.C. Stevens Fonds  9.000
VandenBroek Foundation  50.000
Familie Verbeek Fonds  10.000
Virtutis Opus Fonds  1.040.000
Louis Vuitton  25.000
Fonds de Zuidroute  9.600
   
 3.190.423  2.559.006  
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VERVOLG LEGATEN, ERFSTELLINGEN EN SCHENKINGEN

  2014      2014  2013 
 WERKELIJK   BEGROOT   WERKELIJK 

6.3. International Circle (bestemd)  
International Circle  322.930
Jan en Trish de Bont  50.000
The Tiffany & Co. Foundation  192.847
   
 565.777  278.856

6.4. Overige schenkingen
Schenking M.C.E. Aarts  5.000
Schenking Abraham-Loewenstein t.b.v. Picknickruimte  10.000
AXA IM Benelux N.V. 1.182
Schenking K. de Boer  2.500
Schenking De Bruijn-Greve  5.000
Dr. Anton C.R. Dreesmann Fonds – Penn Fellow  50.000
Gieskes-Strijbis Fonds  162.544
De Grimmerschors 120.000
Schenking Hulsinga-Wessel  15.000
Schenking V.P.M. van der Hulst  4.000
IMC B.V.  20.000
Stichting Kramer-Lems  100.000
Schenking G.P. Krans  50.000
Luca Fonds  200.000
Schenking B.J. Mastenbroek/J. van ’t Hul  3.000
Schenking Meijers-Nève  2.000
Mondriaan Fonds  1.092.055
Stichting dr. Hendrik Muller’s Vaderlandsch Fonds  4.000
Schenking Familie M. van Poecke  32.500
Schenking Pot Family Foundation  65.000
Prachtnacht Fonds  34.863
I.Q. van Regteren Altena Fonds  3.000.000
Rhône Group  100.000
Rijksmuseum Fellowship Programme - JJL/DSM  75.000
Rijksstudio Fonds  50.000
Stichting Ir. F.C. de Ruyter de Wildt  33.000
Schenking M.A.G. Smeets  500
Schenking SuitSupply B.V.  50.000
H.B. van der Ven  324.200
Overige schenkingen  37.086
            
 5.648.430  2.584.173
  
     
     10.420.309 2.000.000 5.438.560  

De verdeling naar vrij besteedbaar en bestemd is als volgt: 
– vrij besteedbaar  666.667 52.311  
– bestemd  10.420.309 1.333.333 5.386.249  
     
   10.420.309 2.000.000 5.438.560  
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7. Aandeel In actIes van derden 
IN EURO’S
  2014      2014  2013 
 WERKELIJK   BEGROOT   WERKELIJK 

BankGiro Loterij bijdrage Rijksmuseumbus 1.188.842  580.436
BankGiro Loterij voor Kunstaankopen  2.670.112 2.500.000 2.733.063
Fonds 21 325.000  550.000
Jaffé-Pierson Stichting 40.000  2.500.000
Prins Bernhard Cultuurfonds 11.500  250.000
Vereniging Rembrandt 9.184.948 250.000 2.350.000
VSBfonds 1.260.000  450.000
      
  14.680.402 2.750.000 9.413.499  

De verdeling naar vrij besteedbaar en bestemd is als volgt: 
– vrij besteedbaar –   –   – 
– bestemd 14.680.402 2.750.000 9.413.499 
    
  14.680.402 2.750.000 9.413.499  

Conform de CBF-richtlijnen worden schenkingen van fondsenwervende instellingen met  
het CBF-Keur aangemerkt als ‘aandeel in acties van derden’. Schenkingen van andere  
instellingen worden aangemerkt als ‘baten eigen fondsenwerving’. Het Rijksmuseum Fonds 
verantwoordt de baten indien deze met voldoende betrouwbaarheid en zekerheid kunnen 
worden vast  gesteld.  

8. Opbrengst beleggIngen
IN EURO’S   
  2014 2014   2013
  WERKELIJK BEGROOT  WERKELIJK
 

Ontvangen intrest obligaties, deposito’s en rekening-
 courantsaldi banken 127.574 22.283 169.903  
Ontvangen dividenden (inclusief verrekenbare 
 dividendbelasting) 38.308 – –  
Koerswinst/-verlies verkoop effecten 553.306 414.260 5.067  
Mutatie beurswaarde niet verkochte effecten 1.031.083 257.869 381.317  
     
  1.750.271 694.412 556.287  
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LASTEN 

9. Bijdragen aan stIchtIng Het Rijksmuseum

Het totaal van de in 2014 aan Stichting Het Rijksmuseum verleende bijdragen bedraagt  
€ 5.047.272.  Voor een toelichting hierop wordt verwezen naar  pp. 21−24.

  

Algemene toelichting

De stichting is gehuisvest in het Rijksmuseum te Amsterdam. De administratie van de stichting 
wordt gevoerd door de afdeling Financiële Zaken van het museum. Door het Rijksmuseum 
worden geen kosten voor administratieve dienstverlening en huisvesting aan de stichting 
doorberekend.

Het Rijksmuseum heeft een tweetal medewerkers fondsenwerving in dienst van wie de 
werkzaamheden geheel ten behoeve van Stichting Het Rijksmuseum Fonds zijn. De kosten 
hiervan worden door Stichting Het Rijksmuseum Fonds vergoed.

De stichting heeft geen personeelsleden in dienst. De bezoldiging van bestuurders over 2014 
bedroeg nihil (2013 eveneens nihil).

Toerekening van kosten

Het Rijksmuseum 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 ‘eigen fondsenwerving’. Dit betreft met name 
kosten van advertenties, publiciteit en overige kosten fondsenwerving. De kosten van de 
Rijksmuseum-medewerkers en administratieve ondersteuning alsmede de kosten jaarverslag 
worden voor 50% als kosten ‘eigen fondsenwerving’ en voor 50% als kosten ‘beheer en 
administratie’ aangemerkt. Voor zover kosten niet direct toe te rekenen zijn worden deze 
aangemerkt als kosten ‘beheer en administratie’. Dit betreft de kosten van de fiduciair 
beheerder, accountantskosten en overige algemene kosten.

Instemming bestuur, Amsterdam, 11 september 2015
Dhr. B.E.M. Wientjes voorzitter | Dhr. A.L.M. Nelissen penningmeester | Dhr. J. Scholten lid |
Mevrouw A. Kruize-Schuitemaker lid | Dhr. P.A. Elverding lid | Mevrouw N. Kroes lid

Model toelIchtIng lastenverdelIng

BESTEMMING DOELSTELLING      WERVING BATEN  BEHEER EN TOTAAL BEGROOT    WERKELIJK 
LASTEN        ADMINIS- 2014         2014       
      TRATIE
IN EURO’S 

Bijdragen aan Stichting 
 Het Rijksmuseum 5.047.272  – –   –   5.047.272  4.936.666 17.423.598  
Rijksmuseum medewerkers en
 administratieve ondersteuning –  50.840   – 50.840  101.680  102.500 101.400  
Advertenties, publiciteit en 
 overige kosten fondsenwerving –  90.396   – 76.851  167.247  224.500 123.584  
Kosten jaarverslag  –  9.548  – 9.548  19.096  12.500 14.866
Provisie en bankkosten – – 40.391  –        40.391  15.760 14.402  
UBS, vermogensbeheer –  – – 56.714  56.714  31.000 63.190  
Accountantskosten en 
 advies inzake CBF-Keur –  – – 21.129  21.129  28.000  18.136  
        
Totaal  5.047.272  150.784  40.391  215.082  5.453.529  5.350.926  17.759.176  
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ControleverKlarIng van de onafhanKelijKe accountant 

Aan: het Bestuur van Stichting Het Rijksmuseum Fonds

De in dit jaarverslag op pagina’s 38 tot en met 50 opgenomen samengevatte jaarrekening 
2014, bestaande uit de balans per 31 december 2014, de staat van baten en lasten over 2014  
en het kasstroom overzicht over 2014 met bijbehorende toelichtingen, is ontleend aan de 
jaarrekening 2014 van Stichting Het Rijksmuseum Fonds. Wij hebben een goedkeurend oor- 
deel verstrekt bij die jaarrekening in onze controleverklaring van 2 juni 2015. Desbetreffende 
jaarrekening en de samenvatting daarvan bevatten geen weergave van gebeurtenissen  
die hebben plaats gevonden sinds de datum van onze controleverklaring van 2 juni 2015. 

De samengevatte jaarrekening 2014 bevat niet alle toelichtingen die zijn vereist op basis  
van Richtlijn 650 voor fondsenwervende instellingen van de Nederlandse Raad voor de 
Jaarverslaggeving. Het kennisnemen van de samengevatte jaarrekening 2014 kan derhalve  
niet in de plaats treden van het kennisnemen van de gecontroleerde jaarrekening 2014 van 
Stichting Het Rijksmuseum Fonds.

Verantwoordelijkheid van het bestuur 
Het bestuur van de stichting is verantwoordelijk voor het opstellen van een samenvatting  
van de gecontroleerde jaarrekening 2014 in overeenstemming met de grondslagen voor  
de bepaling van het vermogen en het resultaat. 

Verantwoordelijkheid van de accountant 
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de samengevatte jaarrekening 
2014 op basis van onze werkzaamheden, uitgevoerd in overeenstemming met Nederlands 
Recht, waaronder de Nederlandse Standaard 810, ‘Opdrachten om te rapporteren betreffende 
samengevatte financiële overzichten’.

Oordeel
Naar ons oordeel is de samengevatte jaarrekening 2014 in alle van materieel belang zijnde 
aspecten consistent met de gecontroleerde jaarrekening 2014 van Stichting Het Rijksmuseum 
Fonds en in overeenstemming met de grondslagen voor de bepaling van het vermogen en  
het resultaat.

Amsterdam, 11 september 2015 
Deloitte Accountants B.V.

Was getekend: drs. M.G.W. Quaedvlieg RA AA MBA
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MeerJarenoverzIcht 

staat van baten en lasten 
IN EURO’S
  2014 2013 2012 2011 2010
    WERKELIJK WERKELIJK WERKELIJK WERKELIJK WERKELIJK

Baten 
Baten uit eigen fondsenwerving   10.420.309 5.438.560 4.021.695 2.485.296 1.972.028
Baten uit acties van derden   14.680.402 9.413.499 4.403.245 4.487.301 4.034.252
Baten uit beleggingen   1.750.271 556.287 1.087.340 -23.525 778.726
       
  26.850.982 15.408.346 9.512.280 6.949.072 6.785.006

Lasten       
Besteed aan doelstelling: 
 Bijdragen aan Stichting Het Rijksmuseum  5.047.272 17.423.598 4.163.901 4.421.220 3.600.306
Kosten eigen fondsenwerving   150.784 157.717 169.228 139.795 107.779
Kosten van beleggingen   40.391 14.402 15.148 8.790 8.429
Kosten van beheer en administratie  215.082 163.459 144.430 124.754 138.322
       
  5.453.529 17.759.176 4.492.707 4.694.559 3.854.836

       
Overschot/tekort   21.397.453 -2.350.830 5.019.573 2.254.513 2.930.170
      
Het overschot/tekort is als volgt verwerkt:       
– Bestemmingsreserves   -179.872 -321.826 -183.995 -237.380 410.249
– Bestemmingsfondsen: 
 algemeen vermogensbeheer   6.357.968 615.487 1.886.720 851.403 405.337
– Bestemmingsfondsen: 
   eigen vermogensbeheer   267.623 220.545 1.763.640 -20.577 105.992
– Bestemmingsfondsen: 
 projectsubsidies   14.951.734 -2.865.036 1.553.208 1.661.067 2.008.592
       
  21.397.453 -2.350.830 5.019.573 2.254.513 2.930.170

Percentage kosten eigen fondsenwerving       
In % van baten uit eigen fondsenwerving 1,45% 2,90% 4,21% 5,62% 5,47%
Idem maar gemiddeld over 3 jaar   2,85% 4,24% 5,10% 6,14% 5,53%

      
Percentage besteding       
Totaal baten   26.850.982 15.408.346 9.512.280 6.949.072 6.785.006
Af: niet-besteedbare baten:       
– endowment-schenkingen   -215.000 -161.200 -155.000 -165.000 -215.200
– 2% rendement endowment-beleggingen  -37.895 -23.798 -35.159 -31.700 -7.505
       
Besteedbare baten   26.598.087 15.223.348 9.322.121 6.752.372 6.562.301
      
Besteed aan doelstelling als percentage 
 van besteedbare baten   18,98% 114,45% 44,67% 65,48% 54,86%
Bestedingspercentage lasten: 
 besteed aan doelstelling als percentage 
 van de totale lasten   92,55% 98,11% 92,68% 94,18% 93,40%
Kosten van beleggingen als percentage 
 van baten uit beleggingen   2,31% 2,59% 1,39% -37,36% 1,08%
Kosten van beheer en administratie 
 als percentage van totale baten   0,80% 1,06% 1,52% 1,80% 2,04%
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Balans 
IN EURO’S
  2014 2013 2012 2011 2010
    WERKELIJK WERKELIJK WERKELIJK WERKELIJK WERKELIJK

Activa 
1. Effecten   19.694.156 16.997.715 13.171.952 12.111.139 9.638.120
2. Vorderingen   2.540.295 3.020.435 660.978 939.734 581.554
3. Liquide middelen   21.581.138 7.501.948 10.838.775 8.003.002 6.314.479
       
  43.815.589 27.520.098 24.671.705 21.053.875 16.534.153  
    
Passiva
4. Reserves en fondsen       
Bestemmingsreserves   2.690.410 2.833.569 3.155.395 3.339.387 3.576.767
Bestemmingsfondsen:  
 algemeen vermogensbeheer   18.385.742 11.967.155 11.351.668 9.464.948 8.613.545
Bestemmingsfondsen:  
 eigen vermogensbeheer   2.968.459 2.700.836 2.480.291 716.651 737.228
Bestemmingsfondsen:  
 projectsubsidies   17.836.969 2.982.567 5.847.603 4.294.395 2.633.328
       
  41.881.580 20.484.127 22.834.957 17.815.381 15.560.868
      
5. Schulden op korte termijn       
Stichting Het Rijksmuseum   1.113.261 6.202.855 944.074 2.386.883 151.738
Overige te betalen kosten   820.748 833.116 892.674 851.611 821.547
       
  1.934.009 7.035.971 1.836.748 3.238.494 973.285

       
  43.815.589 27.520.098 24.671.705 21.053.875 16.534.153
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Adres en InformatIe 

Hoofd Development
Hendrikje Crebolder
020 6747 302
h.crebolder@rijksmuseum.nl

Voor informatie over schenkingen en legaten  
en Fondsen op Naam kunt u contact opnemen met:
Eva Kalis
020 6747 335
e.kalis@rijksmuseum.nl

Jorien Huisman
020 6747 133
j.huisman@rijksmuseum.nl

Voor informatie over institutionele fondsen  
kunt u contact opnemen met:
Meike Le Coultre
020 6747 252 
m.le.coultre@rijksmuseum.nl

Informatie is eveneens te vinden op 
rijksmuseum.nl/steun 

ABN AMRO rekening:
NL22 ABNA 056 00 20 740
Rijksmuseum
Postbus 74888
1070 DN Amsterdam
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Tina Modotti
Portret van María Marín de Orozco, Mexico, 1925
Ontwikkelgelatinezilverdruk, 21,5 x 18,7 cm
Inv.nr. RP-F-2014-52

De Italiaans-Mexicaanse Tina Modotti was de minnares van 
fotograaf Edward Weston. Van hem leerde ze het vak, dat ze 
slechts kort maar met zeer veel talent beoefende. Tussen 1923 
en 1930 maakte ze 250 foto’s van bijzondere kwaliteit, en tot  
dit kleine aantal bleef haar productie ook beperkt.
María Marín de Orozco was de schoonzus van de Mexicaanse 
schilder Diego Rivera, voor wie Modotti regelmatig opdrachten 
uitvoerde (onder andere de vastlegging van zijn wand schilde-
ringen). De foto zit vol subtiliteiten. De zachte schaduw op de 
muur brengt diepte en reliëf door de schuine stand van het 
hoofd, de krul springt naar voren. Het gelaat, de neus en de 
mond worden van onder belicht en ‘gebeeldhouwd’. Modotti  
– zelf vele malen prachtig door Weston gefotografeerd – wist 
met dit portret zelfs haar mentor te overtreffen.

Aankoop met steun van de Familie W. Cordia/Rijksmuseum 
Fonds en het Paul Huf Fonds/Rijksmuseum Fonds
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