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De statuten zijn laatstelijk op 21 december 2011 gewijzigd. De Vereniging is ingeschreven bij de  
Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer V 40531186.

Op 17 december 2001 verkreeg de Vereniging de erkenning als Keurmerkhouder door het Centraal 
Bureau Fondsenwerving. 

De jaarrekening 2011 is ingericht conform de Richtlijn Fondsenwervende Instellingen (Richtlijn 650 FW).

De belastingdienst heeft de vereniging aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling bij beschikking 
d.d. 20 september 2007. Daarnaast heeft de vereniging de status van Culturele Instelling in het kader 
van de Geefwet.

De Vereniging Rembrandt is lid van de Vereniging van Financiële Instellingen (FIN).

Een extra woord van dank 
voor de ficanciële steun in 
2011 van:



3  VERENIGING REMBRANDT

Missie 4

Terugblikken en vooruitzien 4
Belangenbehartiging
Ambitie
Fondsenwerving
Vergroten publieke belangstelling en verhogen van kennis

Steun 6
Hoe gaat dat in zijn werk?
Hoe vaak en hoeveel?
Waarvan?

Leden 7
Themafondsen en fondsen op naam
Cirkels
Bijeenkomsten
Communicatie

Belangen behartigen 11
Fellowship
‘De Collectie Verrijkt’
Verborgen Collecties bij de AVRO
Verkoop van The Schoolboys
Brief aan de Minister President
Verkoop Scheringacollectie
Hollandse Nieuwe

Bestuur 13
Wie, hoe vaak komen ze bijeen?
Raad van Adviseurs
Klachtencommissie Fondsenwerving
Verbondenheid met Stichting Nationaal Kunstbezit

Bureau 15

Bestuurlijke organisatie, relatie met belanghebbenden 16

Financiële positie 19

Controleverklaring 20

Jaarrekening 21

Balans per 31 december 2011 22

Staat van baten en lasten over 2011 23

Toelichting op de balans en de staat van baten en lasten 24

Overige gegevens 36

INHOUD

Jaarverslag 2011

VERENIGING REMBRANDT



4  VERENIGING REMBRANDT

JAARVERSLAG 2011

MISSIE

Het doel van de Vereniging is het behouden van kunstschatten voor Nederland, het 
verrijken van het Nederlands openbaar kunstbezit, het daartoe vergroten van de  
publieke belangstelling voor en het verhogen van de kennis van het roerend cultureel 
erfgoed, in het bijzonder in Nederlandse openbare collecties.

(art. 3 van de statuten)

TERUGBLIKKEN EN VOORUITZIEN

Niet bang zijn voor ambitie, denken in allianties binnen en buiten de vereniging en 
optreden als geweten van onze openbare kunstcollectie, zo kan de kern van de aan- 
gescherpte strategie van de Vereniging Rembrandt worden samengevat.

Het uitgangspunt van de Vereniging Rembrandt is actueler dan ooit: de betrokkenheid 
van de particulier bij het Nederlands openbaar kunstbezit. In 2010 formuleerde het 
bestuur in overleg met de Raad van Adviseurs een nieuwe strategie. In het verslagjaar 
is hard gewerkt om deze nieuwe strategie in een concreet plan van aanpak te vertalen. 
Gezien de onrust in het culturele veld kwam dit niets te vroeg. 

Om de nieuwe plannen te kunnen realiseren is als eerste de organisatie van het bureau 
onder de loep genomen en intern klaargestoomd voor de toekomst. De leden- en financiële 
administratie is doorgelicht. Naast de directeurswissel is het bureau per 1 oktober in het 
verslagjaar versterkt op het gebied van marketing en communicatie met de voornaamste 
taak om het profiel van de vereniging verder vorm te geven. Zo zal bijvoorbeeld door 
inzet van nieuwe media een nieuw en jonger publiek aangetrokken worden. En zal aan 
zoveel mogelijk potentiële leden duidelijk gemaakt worden wat de vereniging is: de 
voorvechter en het gezicht van het openbaar kunstbezit.  

BELANGENBEHARTIGING

Als enige onafhankelijke, particuliere organisatie die zich uitsluitend richt op het Nederlands 
openbaar kunstbezit is de vereniging bij uitstek in de positie haar stem te laten horen. 
In het verslagjaar was daar alle aanleiding toe. Zo heeft de Vereniging Rembrandt haar 
teleurstelling uitgesproken over de veiling van de voormalige Peter Stuyvesant collectie. 
Wel heeft Britisch American Tabacco Nederland een gebaar gemaakt naar het openbaar 
kunstbezit door 200 werken aan Nederlandse musea te schenken en daarnaast een do-
natie van € 100.000 aan de Vereniging Rembrandt te doen. De vereniging organiseerde 
een bijeenkomst onder leiding van haar adviseur prof Dr. Carel Blotkamp om met betrok-
ken musea van gedachten te wisselen over de onzekere toekomst van de voormalige 
Scheringacollectie. In de affaire rond de verkoop van het schilderij The schoolboys van 
Marlene Dumas door Museum GoudA nam de vereniging stelling tegen de verkoop van 
kunstwerken zonder het volgen van de gedragscode. Niet toevallig had ook de 
Rembrandtlezing als thema de afstoting van museale objecten. Tot slot was namens de 
Vereniging Rembrandt haar erelid mr Jan Maarten Boll nauw betrokken bij het behoud 
van Jan Steens schilderij Het gebed van Tobias en Sara voor Museum Bredius. 

AMBITIE

Het zijn onzekere tijden voor het museale veld. Het is nog onduidelijk in hoeverre de 
bezuinigingen, die bijna alle musea treffen, van invloed zullen zijn op hun aankoopbe-
leid. Het beroep dat op de Vereniging Rembrandt zal worden gedaan is hierdoor ook 
moeilijker voorspelbaar. Duidelijk is wel dat het mecenaat nu belangrijker is dan ooit. 
Niet alleen voor het verlenen van financiële steun voor versterking van de museale  
collecties, maar ook om met dat mecenaat pal te staan voor het belang van een ook op 
internationaal niveau sterke Collectie Nederland. 
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Buiten de bestuursvergaderingen om zal de expertise van de afzonderlijke bestuursleden 
en adviseurs vaker actief ingezet worden. Bijvoorbeeld bij zaken als de ontwikkeling en 
monitoring van marketing- en communicatieplannen, financiële zaken, bestuurszaken, 
advocacy, verzamel- en ontzamelbeleid.
 
FONDSENWERVING

Een van de uitgangspunten van de nieuwe strategie is het in vijf jaar tijd verdubbelen 
van het voor steunverlening beschikbare budget van 2 tot circa 4 miljoen. We streven 
ernaar dat 2,5 miljoen euro beschikbaar zal zijn in 2012. Naast de belangrijke jaarlijkse 
bijdrage van het Prins Bernhard Cultuurfonds en de BankGiro Loterij krijgt de vereniging 
normaal gesproken een substantieel deel van haar inkomsten uit de opbrengst van haar 
vermogen. Door de economisch onzekere tijden is het rendement van het vermogen 
echter zeer onzeker. Door een defensieve wijze van beleggen meent het bestuur de 
risico’s aanvaardbaar te houden en de doelstellingen ook op langere termijn te kunnen 
blijven verwezenlijken.

Wij verwachten de groei in steunverlening te kunnen realiseren door de totstandkoming 
van nieuwe Themafondsen en Fondsen op Naam. In navolging van de Titus Cirkel, zullen 
nieuwe cirkels worden opgericht. De Titus Cirkel heeft het afgelopen jaar niet alleen 
aanstekelijk enthousiasme gebracht, maar ook een belangrijke bijdrage geleverd aan de 
aankoop van de lichtinstallatie van Dan Flavin voor het Stedelijk Museum Amsterdam. 
Goed voorbeeld doet volgen en in 2011 is de Caius Cirkel opgericht, bedoeld voor 
kunstliefhebbers tot 35 jaar. Met de oprichting van de Utrechtse Rembrandt Cirkel is 
het startsein gegeven voor de ambitie elke provincie in Nederland zijn eigen cirkel te 
laten vormen. 

VERGROTEN PUBLIEKE BELANGSTELLING EN VERHOGEN VAN KENNIS

Met het Vereniging Rembrandt Fellowship wordt het tweede deel van onze missie, het 
vergroten van de publieke belangstelling voor en het verhogen van de kennis van het 
roerend cultureel erfgoed, in het bijzonder in Nederlandse openbare collecties voor 
een belangrijk deel ingevuld. In 2011 opende in Museum Boijmans Van Beuningen de 
nieuwe vaste opstelling ‘De Collectie Verrijkt’. Op meeslepende wijze combineerde 
de fellow van de Vereniging Rembrandt Peter Hecht de ‘schatten uit de kelder’ met 
de topstukken die vrijwel altijd op zaal hangen. Deze  verassende nieuwe combinaties 
vertellen het verhaal van zes eeuwen Europese schilderkunst. Ruim 350 werken zijn te 
zien, aangevuld met een twintigtal bruiklenen uit vooral Nederlandse musea die in deze 
context beter dan ooit tot hun recht komen. 

Met dank aan het K.F. Heinfonds is deze opstelling nu ook te zien op De Verrijking, de 
online versie van ‘De Collectie Verrijkt’ (deverrijking.verenigingrembrandt.nl). Groot 
voordeel is dat deze versie voor iedereen toegankelijk is en zo ook voor de toekomst 
bewaard blijft. 

Ook de jaarlijkse Rembrandtlezing is een belangrijk instrument voor dit tweede deel van 
onze missie. Dit jaar was het onderwerp van de lezing de problematiek rond de afstoting 
van museale voorwerpen. Met de keuze van dit onderwerp profileerde de vereniging 
zich ook als onafhankelijk en deskundig voorvechter van dat openbaar kunstbezit. 

Begin 2012 presenteerde de Vereniging Rembrandt zich dankzij een gul gebaar van de 
TEFAF weer actief op de beurs in Maastricht, het internationale platform voor musea, 
handelaren, kunstverzamelaars en –liefhebbers. Een omgeving waar de ambitie van de 
Vereniging Rembrandt, de ambitie van haar leden en de ambitie van de Nederlandse 
musea bijna tastbaar aanwezig is. 

Martijn Sanders Fusien Bijl de Vroe-Verloop 
voorzitter  directeur

Van Gogh Museum: 

Camille Pissarro

La récolte des foins, Éragny 

Frans Hals Museum: 

Salomon de Bray

De koningin van Sheba voor de 

tempel van koning Salomo in 

Jerusalem  



6  VERENIGING REMBRANDT

JAARVERSLAG 2011

STEUN

Kunst is een van de pijlers van onze maatschappij, zo vindt niet alleen de Vereniging 
Rembrandt. Een rijk en bloeiend openbaar kunstbezit, dat voor een zo breed mogelijk 
publiek toegankelijk is, draagt bij aan een betere samenleving. De hoofddoelstelling van 
de vereniging is dan ook het verrijken van het openbaar kunstbezit. Zij verleent financiële 
steun bij aankopen van kunstwerken door Nederlandse musea. Daarbij hanteert zij als 
uitgangspunt dat een aankoop niet alleen voor het betreffende museum maar ook voor 
onze nationale collectie als geheel een verrijking moet betekenen. De beslissing om een 
aanvraag van een museum al dan niet te honoreren wordt door het bestuur genomen. 
Het laat zich hierbij adviseren door leden van de Raad van Adviseurs.

HOE GAAT DAT IN ZIJN WERK?

Het bestuur hanteert bewust geen rigide reglement voor steunverlening omdat dit bij 
de beoordeling van kunstwerken niet werkbaar is. Wel zijn in het verslagjaar voor het 
eerst algemene criteria geformuleerd als handleiding voor aanvragende instellingen. 
Deze criteria zijn op de website gepubliceerd. Algemene uitgangspunten bij toewijzing 
van steun zijn onder andere dat de aankoop waarde toevoegt aan ons openbaar  
kunstbezit, dat het kunstwerk van hoge kwaliteit is, dat het past in de collectie van het 
aanvragende museum en dat de herkomst onomstreden is. Ook de aankoopprijs wordt 
in overweging genomen.

Musea ontvangen na telefonische aanvraag een aanvraagformulier van het bureau. 
Hierna zal het bestuur zich over de aanvraag buigen en gaat daarbij volgens een vast 
protocol te werk. In geval van honorering wordt de aanvrager schriftelijk geïnformeerd. 
Bij afwijzing wordt de aanvrager mondeling geïnformeerd. In geval van een afwijzing is 
geen beroep mogelijk.

HOE VAAK EN HOEVEEL?

In het verslagjaar werden door het bestuur 25 aanvragen van musea behandeld. Hiervan 
werden 17 aanvragen gehonoreerd en 6 afgewezen. Twee aanvragen werden afgelopen 
jaar teruggetrokken. Van de gehonoreerde aanvragen werd er een op de veiling overboden 
en werd een alsnog teruggetrokken. Zo werden uiteindelijk 15 aanvragen ook daad-
werkelijk aanwinsten. Door het jaarverslag heen treft u de afbeeldingen van de in 2011 
gesteunde werken. 

In het verslagjaar kon de Vereniging Rembrandt de musea met in totaal € 2.132.324 
ondersteunen bij aankopen. Van het totaal toegezegde bedrag komt € 587.701 ten 
laste van de Fondsen op Naam. 

Ter vergelijking: in 2010 werden door het bestuur 43 aanvragen behandeld waarvan 
er 16 werden afgewezen en 26 gehonoreerd, waarvan 23 aanvragen ook werden  
gerealiseerd. Het totale bedrag voor steun betrof in 2010 € 2.243.095, waarvan  
€ 756.024 ten laste kwam van de Fondsen op Naam.

WAARVAN?

De vereniging kan haar bijdrage leveren dankzij de contributies en donaties van de leden, 
een jaarlijkse bijdrage van het Prins Bernhard Cultuurfonds, een jaarlijkse bijdrage (ge-
durende vijf jaar), van de BankGiro Loterij en uit de opbrengst van het vermogen. Een 
prachtig blijk van vertrouwen in doelstelling en beleid van de Vereniging Rembrandt 
zijn de erfstellingen en legaten die ook dit jaar weer zijn toegevallen aan de vereniging. 

Het Prins Bernhard Cultuurfonds verhoogde in het verslagjaar zijn jaarlijkse bijdrage van 
€ 650.000 tot € 725.000. Een zeer welkome stimulans voor de ambitie van onze vereni-
ging om de steunverlening bij aankopen te verdubbelen. De dank hiervoor is groot, niet 
alleen voor de hele kostbare aankopen, die de vereniging mede dankzij deze bijdrage, 
heeft kunnen steunen, maar ook voor de kleinere aankopen die in absolute zin precies 

Peter van Zijp (55), 
lid sinds 2011

Ik ben geïnteresseerd in 
kunst en maak me zorgen 
over het cultuurbeleid van 
het huidige kabinet.  
Toen ik door een oud-
collega op het bestaan van 
de Vereniging Rembrandt 
werd gewezen, besloot ik 
die club te steunen.
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diezelfde bijdrage leverden aan het verrijken van het Nederlands openbaar kunstbezit. 
De € 300.000 die onze vereniging gedurende vijf jaar ontvangt van de BankGiro Loterij 
is ondergebracht in het BankGiro Loterij Aankoopfonds. Dit Fonds op Naam wordt 
aangewend voor aankopen door musea die niet direct steun van de BankGiro Loterij 
ontvangen. Dit verslagjaar is daar wederom dankbaar gebruik van gemaakt.  

LEDEN

Tegen het eind van het verslagjaar telde de vereniging 11.257 leden, een lichte toe-
name ten opzichte van het aantal van 11.038 leden van het jaar daarvoor. De ambitie 
blijft bestaan om het ledental ook in de komende jaren te laten toenemen. 

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 15 oktober 2011 werd het voorstel van 
het bestuur om de contributie te verhogen aangenomen. Het betrof een beperkte aan-
passing, de eerste sinds 2005, die redelijk werd geacht gezien het inmiddels gestegen 
prijspeil. De contributie voor de Vereniging Rembrandt bedraagt hierdoor voor het jaar 
2012 € 65 voor het individuele lidmaatschap en € 90 voor een partner- of echtpaar-
lidmaatschap. Het jongerenlidmaatschap (tot en met 25 jaar) kost € 25. Lid voor het 
Leven kan men worden door een eenmalige storting van € 1.200 (€ 2.000 voor partner-
leden Voor het Leven). Ieder lid ontvangt de Rembrandtkaart, die gratis toegang geeft 
tot de vaste collectie van alle door de vereniging gesteunde musea, drie maal per jaar 
het Bulletin en uitnodigingen voor bijeenkomsten van de vereniging.

Extra bijdragen maken een substantieel bestanddeel van de inkomsten van de Vereniging 
Rembrandt uit. De leden worden over de mogelijkheden tot schenken geïnformeerd 
door informatie op de website www.verenigingrembrandt.nl en via het Bulletin. Hierbij 
wordt gewezen op de fiscale voordelen van schenken aan zogenaamde Algemeen Nut 
Beogende Instellingen (ANBI’s). 

De Vereniging Rembrandt heeft deze ANBI-status en heeft daarnaast het CBF-keurmerk 
voor goede doelen. In het kader van de nieuwe Geefwet, die per 1 januari 2012 van 
kracht is, kreeg de Vereniging Rembrandt ook de status van Culturele Instelling waardoor 
schenken aan de vereniging fiscaal nog aantrekkelijker wordt

De leden van de Vereniging Rembrandt tonen zich altijd zeer betrokken, niet alleen 
door hun financiële steun maar ook door – onder andere – hun reacties op de website en 
het Bulletin. Het Bestuur koestert hen als klankbord en als maatschappelijk draagvlak. 
Zowel voor hun morele als financiële steun is het Bestuur de leden van de Vereniging 
Rembrandt buitengewoon dankbaar.

THEMAFONDSEN EN FONDSEN OP NAAM

De vereniging stelt jaarlijks circa € 1.500.000 beschikbaar uit het reguliere budget. 
Dit bedrag is opgebouwd uit: contributies, schenkingen, opbrengsten uit kapitaal en 
de bijdrage van het Prins Bernhard Cultuurfonds. Daarnaast kan voor steunverlening 
worden geput uit Themafondsen en Fondsen op Naam. Het Themafonds Prenten- en 
tekeningen werd aangesproken voor de aankoop van De genealogie van de heren van 
Culemborg door Nicolaas de Kemp voor het Rijksmuseum. In 2011 werd verder 6 keer 
een beroep gedaan op het BankGiro Loterij Aankoopfonds en vier aanvragen pasten 
geheel in de doelstelling van het Claude Monet Fonds, het Krugerfonds, het Willem en 
Mary Reus-de Lange fonds in oprichting en het Titus Fonds. 

Een Fonds op Naam kan bij leven of bij erfstelling worden ingesteld. Leden kunnen 
op die manier schenkingen en erfstellingen een bestemming geven. Aan Themafondsen 

Teylers Museum: 

Karel van Mander, tekening 

Wie wat bewaart, die heeft wat

Dordrechts Museum: 

Abraham Bisschop, 

Trompe-l’oeil plafondstuk met 

De raaf die beroofd wordt van de 

veren waarmee hij zich had getooid
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kan worden deelgenomen vanaf tenminste € 5.000, eventueel in vijf jaarlijkse termijnen 
van € 1.000. Een Fonds op Naam kan worden opgericht vanaf tenminste € 75.000, 
eventueel in vijf jaarlijkse termijnen. De oprichter kan zelf de naam en de bestemming van 
het fonds bepalen, uiteraard mits passend binnen de doelstellingen van de Vereniging 
Rembrandt. 

In 2011 verwelkomde de vereniging een nieuw Fonds op Naam: het Gisbert van Laack 
Fonds. De familiestichting met dezelfde naam besloot als Fonds op Naam binnen de 
Vereniging verder te gaan. Zo geven wij gehoor, aldus een familielid, aan de wens van 
Gisbert van Laack om zijn naam ook na zijn dood voort te laten bestaan. De zeer  
algemene maatschappelijke doelstelling van de familiestichting is aangepast aan het 
meer specifieke doel van de Vereniging Rembrandt. Het fonds zal kunstvoorwerpen 
steunen die een relatie hebben met de Rijnvaart en de stad en de haven van Rotterdam, 
waarmee de familie Van Laack een oude en bijzondere band heeft.

De Vereniging Rembrandt is de schenkers aan de speciale fondsen zeer erkentelijk voor 
hun bijdragen. Een overzicht van de Fondsen op Naam en Themafondsen treft u in het 
financieel jaarverslag. Dit kunt u inzien op de website van de Vereniging Rembrandt 
www.verenigingrembrandt.nl.

CIRKELS

Onderdeel van de nieuwe strategie is de vorming van nieuwe cirkels, die de betrok-
kenheid van de leden bij de Vereniging Rembrandt versterken. Het idee van de cirkels 
is ontleend aan de Titus Cirkel, die sinds 2004 een bloeiend bestaan leidt. Het blijkt 
verbondenheid met elkaar en met de vereniging te brengen, en bovenal de liefde voor 
kunst aan te wakkeren. Door elk jaar een beperkte groei van het ledental van een cir-
kel na te streven wordt ook de continuïteit van het fonds van de cirkel gegarandeerd. 
In het verslagjaar konden twee nieuwe cirkels worden verwelkomd: de Caius Cirkel 
en de Utrechtse Rembrandt Cirkel. Onze ambitie is dat uiteindelijk iedere provincie in 
Nederland een eigen Rembrandt Cirkel kent. 

TITUS CIRKEL

De aankoop van de lichtinstallatie van Dan Flavin door het Stedelijk Museum Amsterdam 
afgelopen jaar werd mede mogelijk gemaakt door de Titus Cirkel. Deze is opgericht 
door Rembrandt leden tot 50 jaar en bestaat uit 133 enthousiaste kunstliefhebbers. 
Sinds de oprichting heeft de Titus Cirkel door middel van zijn Titus Fonds – een fonds 
op naam bij de Vereniging Rembrandt – jaarlijks substantieel bijgedragen aan een aantal 
aankopen, met name op het gebied van de moderne kunst. De Titus Cirkel is bijzonder 
actief: naast het jaardiner, dat op 7 april werd gehouden in het GEM in Den Haag was 
er in oktober een door de leden zelf georganiseerde reis naar Istanbul, waaraan 50 
Titusleden deelnamen. Leden van de Titus Cirkel en hun kinderen bezochten samen op 
4 november de Museumnacht in Amsterdam en op 24 november werden de leden van 
de Cirkel ontvangen op de pAn Kunst- en Antiekbeurs. De leden van de Titus Cirkel 
dragen tenminste € 1.000 per jaar bij gedurende 5 jaar. De aankoopcommissie van de 
Titus Cirkel bepaalt jaarlijks, in samenspraak met het bestuur van de Cirkel, aan welke 
door de Vereniging Rembrandt gesteund kunstwerk het Titus Fonds zijn naam wil  
verbinden.

GROOTOUDERGEZELSCHAP

Een bezoek van jonge kinderen aan een museum met hun grootouders maakt 
vaak blijvend indruk. Daarom kent de Vereniging Rembrandt sinds 2008 het 
Grootoudergezelschap, opgericht door en voor betrokken leden van de Vereniging 
Rembrandt de generatie van hun kleinkinderen in een vroeg stadium willen laten 
kennis maken met kunst. Het Gezelschap kent per 31 december van afgelopen jaar 
29 leden en was op 22 mei te gast in het Bijbels Museum. Grootouders en klein-

Albert Schuitemaker 
(54), voorzitter van de  
aankoopcommissie van  
de Titus Cirkel

Toen ik de lichtinstallatie 
van Dan Flavin voor het 
eerst zag, was ik helemaal 
overweldigd. We mochten 
komen kijken in het 
Stedelijk Museum dat nog 
niet open was. Boven aan 
de trap zag ik een neon 
installatie, speciaal gemaakt 
voor die plek over de hele 
boven- en zijkant van de 
ruimte. We waren er met 
de aankoopcommissie 
snel over uit; aan dat werk 
wilden we wel bijdragen. 
En het paste mooi in ons 
streven om hedendaags 
werk te steunen. Zelf zet ik 
me in voor de vereniging 
en de cirkel omdat ik me 
interesseer voor kunst 
en graag een bijdrage 
wil leveren. Ik ben tegen 
subsidies, en dat betekent 
automatisch dat ik dus  
zelf aan de bak moet.  
Dat doe ik graag!
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kinderen hingen aan de lippen van hun rondleider prof. Henk van Os. De leden 
van het Grootoudergezelschap dragen € 500 per jaar bij gedurende vijf jaar. Het 
Grootoudergezelschap hoopt in 2012 op een groei met tenminste 10 grootouderleden 
om zo ook een eigen Grootouderfonds te kunnen vormen bij de vereniging. Dit zal naar 
hun overtuiging een grote impuls geven aan de betrokkenheid van de kleinkinderen bij 
al het moois in de Nederlandse musea. 

CAIUS CIRKEL

De Caius Cirkel, een gezelschap van twintigers en dertigers, werd in 2011 opgericht. 
Deze cirkel is genoemd naar de Romeinse kunstminnaar en weldoener Caius Mecenas. 
De cirkel organiseerde nog voor de officiële oprichting op 10 oktober in het Mauritshuis 
al bijeenkomsten in Arti, bij Sotheby’s, en in het Van Gogh en het Allard Pierson Museum. 

Het minimum aantal leden om een cirkel te kunnen vormen is gesteld op 30, het 
grote enthousiasme van de leden van het eerste uur maakte dat de cirkel zelfs gestart 
is met 48 leden. De leden van de Caius Cirkel dragen € 500 per jaar bij gedurende vijf 
jaar. De leden kiezen jaarlijks via een online stemming het kunstwerk dat zij dit jaar 
steunen. Deze keuze bepaalt ook het thema van de activiteiten die in het daaropvol-
gend jaar worden georganiseerd. 

UTRECHTSE REMBRANDT CIRKEL 

De Utrechtse Rembrandt Cirkel werd eveneens in 2011 opgericht en bestaat uit leden 
van de Vereniging Rembrandt die in de provincie Utrecht wonen. De leden, in het  
oprichtingsjaar 27 personen, vinden elkaar in hun belangstelling voor kunst en dragen 
met hun lidmaatschap hun maatschappelijke verantwoordelijkheid voor het openbaar 
kunstbezit in hun provincie en daarmee in Nederland. Het streven is de Cirkel elk jaar 
met circa 10 tot 15 leden te laten groeien. De oprichtingsbijeenkomst van de Utrecht 
Cirkel vond plaats op 17 juni in het Museum Catharijneconvent in Utrecht, waar de cirkel 
werd rondgeleid door Ruud Priem en Peter Hecht. Mooi was het om in de kluis van het 
museum de nieuwste aanwinst te mogen zien, de Vier Kerkvaders door Abraham 
Bloemaert uit 1632, die met steun van de vereniging is verworven. De leden van de 
Utrechtse Rembrandt Cirkel dragen jaarlijks € 1.000 bij gedurende vijf jaar. De leden 
kiezen jaarlijks aan welk door de Vereniging Rembrandt gesteund kunstwerk de cirkel 
zijn naam wil verbinden. Dit hoeft niet noodzakelijkerwijs een kunstwerk met een relatie 
tot Utrecht te zijn. Tijdens het eerste jaardiner op 20 november in het Dordrechts Museum 
werd na een spannende stemming de keuze bepaald, en de opbrengsten van het 
Utrechts Rembrandt Fonds toegewezen.  

BIJEENKOMSTEN

VOORJAARSBIJEENKOMST

De Voorjaarsbijeenkomst op 16 april in Rotterdam bood de bijna 300 verzamelde leden 
de gelegenheid een exclusief bezoek te brengen aan de tentoonstelling ‘De Collectie 
Verrijkt’ in Museum Boijmans Van Beuningen. De bijeenkomst vond plaats in de 
Remonstrantse kerk Arminius en werd ingeleid door gastconservator en fellow van de 
Vereniging Rembrandt prof Peter Hecht. Na zijn inleiding werd Hecht bestookt met vele 
vragen van enthousiaste leden die precies wilden weten waarom werken nu juist wel of 
niet in de tentoonstelling werden gepresenteerd. De tentoonstelling met de zeer infor-
matieve en toegankelijke zaalteksten werd vervolgens aandachtig bezocht, zo intensief 
dat er nauwelijks nog tijd was om het glas te heffen en vele leden zich voornamen nog 
eens rustig terug te komen. 

BIJEENKOMST GROOTOUDERGEZELSCHAP 

Meesterverteller van het openbaar kunstbezit Henk van Os nam op 22 mei grootouders 
en kleinkinderen mee in de wereld van kunst en de bijbel in de tentoonstelling ‘Petrus 
en ik’. Deze speciale bijeenkomst voor het Grootoudergezelschap vond plaats in het 
Bijbels Museum. De middag was geheel in overeenstemming met de doelstelling van 

Stedelijk Museum Amsterdam: 

Dan Flavin, lichtinstallatie, 

Untitled 1 en 2

Rijksmuseum Amsterdam:  

Christoph III Ritter, 

Een aardglobe en een hemelglobe
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het Grootoudergezelschap: het overbrengen van de liefde voor het openbaar kunstbezit 
door de grootouders aan de kleinkinderen. Van Os verhaalde over de vele kanten van de 
figuur van Petrus en liet de kinderen en grootouders zelf nadenken over de kunstwerken. 
Het was, zoals Alexander van 9 jaar oud het omschreef: Leuk, leerzaam en informatief.

ALGEMENE LEDENVERGADERING

De belangstelling voor de Algemene Ledenvergadering op 15 oktober in de 
Kloosterkerk in Den Haag was met ruim 500 leden behoorlijk groot. Het bestuur legde 
rekening en verantwoording af over het gevoerde beleid en de vergadering keurde het 
jaarverslag en het financiële verslag over 2010 goed. De voorzitter presenteerde de 
plannen voor het komende jaar. Na een discussie met de leden lieten deze weten zich 
te kunnen vinden in de beleidsvoornemens van het bestuur en de verhoging van de 
contributie. Zij ondersteunden ook de voorstellen van het bestuur met betrekking tot 
de samenstelling van bestuur en Raad van Adviseurs. De Algemene Ledenvergadering 
stemde tevens in met de wijzigingsvoorstellen voor de Statuten m.b.t. de artikelen  
10, 14.3, 15.4 en 17.2.

Na de vergadering stond een bezoek aan de tentoonstelling ‘Dali ontmoet Vermeer, 
moderne meesters te gast’ in het Mauritshuis op het programma. Dit bezoek werd 
ingeleid door Dr Emilie Gordenker, directeur van het Mauritshuis en prof Dr. Carel 
Blotkamp, lid van de Raad van Adviseurs van de vereniging en gastconservator van  
de tentoonstelling. 

LEDENBIJEENKOMSTEN

Naast al deze bijeenkomsten waren er ook nog vier ontvangsten ter gelegenheid van 
een bijzondere aankoop. Zo werden de Friese leden van de Vereniging Rembrandt 
uitgenodigd in het Hannemahuis te Harlingen om de zilveren theebus uit 1736 ge-
maakt door Sybren Pieters Hannema te bewonderen. Op 28 april werden de leden met 
interesse voor kunstnijverheid uitgenodigd voor een inleiding op de aankoop van een 
barnstenen speeldoos, aangekocht door het Rijksmuseum. Op 21 september werden 
de leden van wie we weten dat ze geïnteresseerd zijn in 19e eeuwse schilderkunst, 
rondgeleid in het Van Gogh Museum. Hier was de opstelling te zien rond de aankoop 
van La récolte des foins, Eragny door Pissarro. Op 1 december werden de in religieuze 
kunst geïnteresseerde leden ontvangen door Museum GoudA, ter gelegenheid van de 
tentoonstelling ‘Schetsen van Schoonheid’. Deze uitnodiging was te danken aan de 
uitzonderlijke steun die de vereniging bijna honderd jaar geleden heeft gegeven aan de 
restauratie van de cartons, de bewaard gebleven ontwerptekeningen voor de Goudse 
glazen in de Janskerk.

REMBRANDTLEZING

Op 29 november werd voor ca. 250 leden en genodigden de 11de Rembrandtlezing 
gehouden in de Singelkerk te Amsterdam, met als titel Ik hou van je, ik hou niet van 
je….verzamelen voor de eeuwigheid? Het thema – de problematiek rond de afstoting 
van museale voorwerpen – was een actueel onderwerp door de recente verkoop van 
The Schoolboys van museum GoudA. De lezing werd ingeleid door prof Peter Hecht. 
Daarna werd door middel van praktijkvoorbeelden het onderwerp nader toegelicht 
door de vier museumdirecteuren Charles de Mooij van het Noordbrabants Museum, 
Emilie Gordenker van het Mauritshuis, Ruud Priem van het Museum Catharijneconvent 
en Ralph Keuning van Museum de Fundatie. Na de discussie onder leiding van Martijn 
Sanders was de algemene stemming dat de Leidraad voor de Afstoting van Museale 
Objecten die door de Nederlandse Museum Vereniging wordt gehanteerd zal moeten 
worden aangescherpt. De Vereniging Rembrandt pleit voor een onafhankelijke commis-
sie die beoordeelt of bepaalde museale objecten voor afstoten in aanmerking kunnen 
komen. Daarbij zal niet alleen worden geoordeeld over het belang van het af te stoten 
werk ten opzichte van de collectie van het museum maar ook worden gekeken naar  
het belang van dat werk in relatie tot de Collectie Nederland.

Claudine de With (30), 
oprichtster van de  
Caius Cirkel 

In februari had ik een 
eerste bijeenkomst met 15 
geïnteresseerden, inmiddels 
is er een oprichtingsakte 
getekend met 48 leden 
en zijn we volgend jaar 
misschien wel met 80. We 
zijn de jonge garde maar 
schuwen geen oude kunst, 
noch een oude vereniging. 
Als ik een middag naar 
Eye wil, een galerierondje 
wil maken op de fiets of 
een bezoekje brengen 
aan de TEFAF weet ik 
nu waar ik moet zijn; op 
onze facebookgroep. 
Ik hoor van veel andere 
leden dat ze net als ik blij 
zijn gelijkgestemden te 
vinden met wie ze naar 
kunst kunnen kijken, die 
vinden ze soms niet in hun 
vrienden- of kennissenkring. 
We houden van een goed 
inhoudelijk verhaal, maar 
vinden de luchtigheid 
ook belangrijk. Op onze 
oprichtingsdag werden we 
door professor Blotkamp 
door het Mauritshuis geleid, 
maar gingen we ook in een 
feestbus naar Amsterdam 
voor een afterparty.
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Wellicht ten overvloede: werken aangekocht met steun van de Vereniging Rembrandt 
mogen nooit worden verkocht. Dit is een belangrijke voorwaarde bij het geven van  
financiële steun bij een aankoop.

COMMUNICATIE

Goed en gericht contact is nodig om de leden te informeren over wat de vereniging hen 
te bieden heeft. Daarom is het afgelopen jaar aan alle leden gevraagd hun e-mailadres 
door te geven om zo gemakkelijk te kunnen communiceren over programma’s en 
bijeenkomsten. Door het inventariseren van voorkeursgebieden van leden is het daar-
naast makkelijker geworden hen specifieker te kunnen informeren. In de elektronische 
nieuwsbrief die naar alle leden wordt verstuurd en op de website van de vereniging 
verschijnt, werd over gedane aankopen bericht. Leden die geen e-mailadres hebben 
kunnen contact op nemen met de vereniging en de nieuwsbrief en uitnodigingen voor 
ontvangsten per post ontvangen.

Maar ook het drie maal per jaar verschijnende Bulletin wordt nog steeds met enthousi-
asme ontvangen. In het verslagjaar werd dit gecoördineerd door Fusien Bijl de Vroe en 
geredigeerd door Gerdien Wuestman. De vormgeving was van Van Rosmalen & Schenk 
te Amsterdam. De druk en distributie wordt verzorgd door Drukkerij Badoux in Houten. 

In 2011 is er gekozen voor een nieuwe, beknopte en toegankelijker uitgave van het 
jaarverslag 2010. Deze werd de leden en relaties van de Vereniging apart toegestuurd 
en gold tevens als uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering. De volledige versie 
van het jaarverslag was te zien op de website www.verenigingrembrandt.nl, op aan-
vraag was print versie van het uitgebreide jaarverslag beschikbaar.

De vereniging hecht er aan niet alleen via eigen kanalen zichtbaar te zijn. Aan de be-
gunstigde musea wordt daarom gevraagd intern en in de pers zoveel mogelijk rucht-
baarheid te geven aan de steun die de vereniging hun geeft. Het spreekt vanzelf dat 
bij alle aankopen te zien in inmiddels ruim 120 gesteunde musea ook de steun van de 
Vereniging Rembrandt wordt vermeld.

  

BELANGEN BEHARTIGEN

FELLOWSHIP

Het Vereniging Rembrandt Fellowship maakt duidelijk hoe belangrijk collectief mecenaat 
is en hoe de huidige generatie kunst kan doorgeven aan de toekomstige generatie. Dit 
Fellowship werd in 2009 ingesteld aan de Universiteit Utrecht. Naast een cursus voor 
bachelorsstudenten verzorgt de Vereniging Rembrandt-fellow Peter Hecht jaarlijks  
een tentoonstelling. Het Vereniging Rembrandt Fellowship is mede mogelijk door het 
K.F. Heinfonds. 

DE COLLECTIE VERRIJKT

Dit verslagjaar resulteerde het Vereniging Rembrandt Fellowship in de alom geprezen 
tentoonstelling ‘De Collectie verrijkt’. Vereniging Rembrandt fellow en gastconservator 
Peter Hecht maakte een keuze uit vele schilderijen van Museum Boijmans Van 
Beuningen en 22 bruiklenen uit andere musea die zelden worden getoond of binnen de 
collectie van deze musea minder tot hun recht komen. In deze opstelling is duidelijk te 
zien dat deze werken, soms uit depots, van groot belang zijn voor ons openbaar kunst-
bezit. De tentoonstelling onderstreept ook de betekenis van de Vereniging Rembrandt, 
die niet alleen het belang van de individuele museumcollecties dient maar dat van de 
Nederlandse openbare kunstcollecties als geheel. Voor ‘De Collectie Verrijkt’ bestond 
veel aandacht in de media; er verscheen een prachtig stuk in het Engelse kunsthistori-

Dorderchts Museum: 

Willem de Zwart,

Aan het strand 

Museum Bredius: 

Jan Steen, 

Het gebed van Tobias en Sara 
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sche tijdschrift The Burlington Magazine en ook Trouw en NRC Handelsblad besteed-
den aandacht aan de tentoonstelling. Mede hierdoor werd de nieuwe opstelling zeer 
goed bezocht. 

VERBORGEN COLLECTIES  BIJ  DE AVRO

Met dank aan het K.F.Heinfonds kon de vereniging een klein boekje uitgeven bij de 
tentoonstelling ‘De Collectie Verrijkt’, waarin de bruiklenen expliciet uitgelicht worden. 
Daarnaast is ook in drie afleveringen van het tv-programma Verborgen Collecties de 
samenstelling van de tentoonstelling aan bod gekomen. Op 16 en 30 april en op 7 mei 
2011 werd dit toegelicht door Peter Hecht, samen met Jhim Lamoree. In dezelfde serie 
Verborgen Collecties, onderdeel van Kunstuur, gingen Peter Hecht en Jhim Lamoree in 
het Nederlands openbaar kunstbezit op zoek naar kunstnijverheid, Amerikaanse kunst 
na 1945 en schilderijen van Monet. Deze afleveringen zijn uitgezonden op 19 en 26 
november 2011. Het materiaal over de Monets in Nederland is uitgezonden in twee 
afleveringen, op 4 en 17 februari in 2012. 

VERKOOP VAN  THE SCHOOLBOYS

In 2011 werd de museumwereld opgeschrikt: MuseumGoudA besloot tot de verkoop 
van het schilderij The Schoolboys van Marlene Dumas. Hierbij hield het museum zich 
niet aan een belangrijke afspraak in de Leidraad voor Afstoting van Museale Objecten 
(LAMO) door het werk niet eerst tegen een, in overleg overeen te komen, bedrag 
aan een Nederlands museum aan te bieden. Het museum heeft het werk daarentegen 
zonder overleg direct aan een veilinghuis ter verkoop aangeboden. Bij de veiling van 
The Schoolboys lijken financiële tekorten van het museum de voornaamste drijfveer te 
zijn geweest. De vereniging was hier zeer ontstemd over en heeft de Rembrandtlezing 
aan dit onderwerp gewijd. Het voorval leidde ook tot een uitgebreide verhandeling van 
Peter Hecht in het Bulletin begin 2012 en was onder andere aanleiding tot een brief 
aan de minister-president. 

BRIEF AAN DE MINISTER-PRESIDENT

Op 23 mei 2011 schreef het bestuur van de vereniging een open brief aan de minister-
president. Hierin wordt ongerustheid geuit over de verslechtering van het culturele 
klimaat in Nederland. ...De continuïteit van de succesvolle alliantie tussen publiek en 
privaat in het openbaar kunstbezit, waarvan de Vereniging Rembrandt het oudste en 
nog altijd levende voorbeeld is, staat onder druk omdat de Staat uitsluitend nog aan 
het economisch rendement van haar verantwoordelijkheid voor zorg en toegankelijk-
heid lijkt te willen denken. Daardoor dreigen er tekorten te ontstaan op plaatsen en 
voor zaken die geen particulier ooit voor zijn rekening zal kunnen en willen nemen.  
In het ergste geval komt een einde aan het behoorlijk rentmeesterschap van de staat 
voor het veelal met particuliere middelen opgebouwde openbaar kunstbezit….  

VERKOOP SCHERINGACOLLECTIE

Ook heeft de vereniging zich zorgen gemaakt over de verkoop van de Scheringacollectie. 
Dit zou – na de veiling van de Stuyvesantcollectie – de tweede keer binnen kort tijdsbe-
stek zijn dat een kunstcollectie van museale kwaliteit voor Nederland verloren dreigde 
te gaan. De Vereniging Rembrandt heeft aangeboden om, als objectief en onafhankelijk 
instituut, haar expertise voor de goede zaak in te zetten. Dit initiatief heeft geleid tot 
een bijzonder overleg: een achttal musea heeft in alle openheid zijn wensen aan de 
vereniging kenbaar gemaakt. Vervolgens is in samenspraak tussen die Nederlandse 
musea en de Vereniging Rembrandt, onder leiding van prof. Dr Carel Blotkamp, lid van 
onze Raad van Adviseurs, een lijst samengesteld van 22 van de circa 1300 werken die 
volgens dit overleg behouden zouden moeten worden voor het Nederlands openbaar 
kunstbezit. Uiteindelijk liep het met een sisser af, omdat kunstliefhebber Hans Melchers 
de collectie grotendeels kocht en zijn dochter kunsthistorica Marisa Melchers een museum 
zal gaan leiden in het Gelderse Gorssel. 

In een enthousiaste mail 
schrijft de heer  
J. van ’t Hof uit Ede 

(…) Verder heb ik al 
verschillende malen ‘De 
Collectie Verrijkt bezocht’, 
ook op de site van de 
vereniging. Goed dat ook 
het duurzaamheidsaspect 
daarvan wordt herkend: 
niet van over de hele 
wereld van alles invliegen, 
maar op basis van de eigen 
verzameling iets nieuws 
bieden.
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HOLLANDSE NIEUWE

In samenwerking met de Vereniging Rembrandt, de Mondriaan Stichting (inmiddels 
Mondriaanfonds) en het VSBfonds startte Avro’s Kunstuur het tv-programma 
Hollandse Nieuwe. In de eerste vijf afleveringen werden telkens 2 aankopen door  
2 kunstliefhebbers – gewone museumbezoekers met een passie voor kunst – onder de 
loep genomen: waarom is deze aankoop gedaan en hoe past deze in de collectie van 
het museum? De eerste serie werd afgesloten met het bepalen welke vijf van de tien 
aankopen verder uitgelicht gingen worden in het vervolg van Hollandse Nieuwe. In de 
tweede serie van vijf afleveringen streden de vijf musea om de titel Hollandse Nieuwe 
2011. Andrea van Pol en Pjotr de Jong bezochten de vijf musea en beoordeelden 
welke presentatie het meest overtuigend de aanwinst aan de bezoekers presenteerde. 
Uiteindelijk konden kijkers hun mening geven: was de presentatie een prettige kijkdoos 
of een onneembare vesting voor de toeschouwer? Zo’n tienduizend mensen stemden 
online voor een van de aankopen; een prauwfiguur van de Salomonseilanden van het 
Museum Volkenkunde, de zilvercollectie Van Kempen en Begeer in het Nederlands 
Zilvermuseum, het schilderij De vier Kerkvaders van Abraham Bloemaert uit het Museum 
Catharijneconvent of de sieradencollectie van Emmy van Leersum in het Stedelijk 
Museum ‘s-Hertogenbosch (SM’S). De winnaar was het Letterkundig Museum in  
Den Haag met de presentatie van het originele manuscript van Ik, Jan Cremer. De  
medewerking aan dit programma past in het doel van de vereniging om te laten zien 
waarom aankopen worden gedaan en laat de relevantie van een kunstwerk in een  
bepaalde collectie duidelijk zien. Door de opzet van een wedstrijd worden musea  
getriggerd om goed na te denken over hun opzet en via de Avro wordt een groot in 
kunst geïnteresseerd publiek aangesproken. 

BESTUUR

WIE, HOE VAAK KOMEN ZE BIJEEN?

De voornaamste taak van het bestuur van de Vereniging Rembrandt is het al dan 
niet toekennen van steun voor de aankoop van kunstwerken. Het bestuur van de 
Vereniging Rembrandt bestaat statutair uit minimaal 11 leden. In het verslagjaar telde 
het bestuur 15 leden. Ook is vastgelegd dat het bestuur altijd wordt gevormd door 
leden vanuit drie disciplines: onafhankelijke experts op het gebied van de kunst, museum-
functionarissen en particulieren en kenners uit het maatschappelijk veld met een liefde 
voor kunst. 

Het bestuur vergaderde in het verslagjaar zes keer in het kantoor van het Rijksmuseum 
te Amsterdam. Op de Algemene Ledenvergadering van 15 oktober 2011 in Den Haag 
trad Jhr M.A. van Weede af als lid van het bestuur. Drs P.J. Schoon trad toe tot het 
bestuur. De heren Dr C.B. Smithuijsen en Dr E.J. van Straaten werden voor een periode 
van maximaal vier jaar herbenoemd.

Dat betekende dat het bestuur van de Vereniging Rembrandt ultimo 2011 als volgt  
was samengesteld:

Dr. M. Sanders, voorzitter 
Drs. C.O.A. baron Schimmelpenninck van der Oije, vice-voorzitter 
Mevrouw Mr. A.A. van Berge, secretaris 
Drs. A.A. Fock, penningmeester 
Prof. Dr. R.E.O. Ekkart 
Drs. F.J. Duparc
Mevrouw Prof. Dr. C.W. Fock
Prof. Dr. P.A. Hecht
Mevrouw Dr. Mr. E.M.L. Moerel

Museum Catharijneconvent

houten, gepolychromeerd beeld, 

Piëta 

Kasteel De Haar

atelier Pieter van Aelst

drie wandtapijten
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Drs. W.M.J. Pijbes
Mevrouw Mr. Drs. T.S.M. van Schie
Drs. P.J. Schoon
Dr. C.B. Smithuijsen
Dr. E.J. van Straaten
Mevrouw L.C.E. van Tets-van Tienhoven

Bestuursleden worden benoemd door de Algemene Ledenvergadering uit de leden van 
de Raad van Adviseurs. Zij worden benoemd voor een periode van maximaal vier jaar 
en zijn daarna maximaal tweemaal herbenoembaar. Een bestuurder is niet benoembaar 
als hij de leeftijd van zeventig jaar heeft bereikt. Een aftredend bestuurder is meer dan 
tweemaal herbenoembaar als alle leden van het bestuur zich voor het voorstel tot  
herbenoeming uitspreken.

De betekenis van de Vereniging Rembrandt is in grote mate afhankelijk van de expertise 
van haar bestuursleden en adviseurs. Deze manifesteert zich begrijpelijkerwijs vooral 
op kunsthistorisch gebied maar andere deskundigheden zijn ook van belang. Er is het 
bestuur veel aan gelegen om die deskundigheid te bewaken. Bij de samenstelling van 
het bestuur en de Raad van Adviseurs wordt dan ook de grootst mogelijke zorgvuldig-
heid betracht. Daarbij wordt naast deskundigheid ook bijvoorbeeld de leeftijdsopbouw, 
verhouding man/vrouw en geografische herkomst betrokken. 

Leden van het bestuur ontvangen als zodanig geen bezoldiging. De verenigings- 
statuten voldoen aan de regelgeving van het Centraal Bureau Fondsenwerving en de 
Code Goed Bestuur met betrekking tot mogelijke verstrengeling van belangen.*

RAAD VAN ADVISEURS

De Raad van Adviseurs heeft als taak het, de naam zegt het al, adviseren van het bestuur. 
Daartoe kwamen de Raad van Adviseurs en het bestuur op 25 november van het ver-
slagjaar samen. Centraal thema tijdens deze bijeenkomst was de problematiek rond de 
afstoting van museale objecten.

Tijdens de Algemene Ledenvergadering op 15 oktober werden op voordracht van het 
bestuur Jhr M.A. van Weede en Mr C.A de Zeeuw benoemd in de Raad van Adviseurs. 
Drs P.J. Schoon trad terug wegens zijn toetreden tot het bestuur en Drs B.F. baron van 
Ittersum trad af vanwege het bereiken van de statutair bepaalde leeftijdsgrens. De 
Algemene Ledenvergadering ging akkoord met de herbenoeming voor een periode 
van maximaal vier jaar van Prof Dr M. Forrer, Mr E.Th.E. Groenewald, Drs J.J. Heij,  
Mr A.R.T. Odle, Mevrouw Ir M.L.W. Vehmeijer-Verloop en mevrouw Mr P.H.E. Voûte. 
Eind 2011 telde de Raad 34 leden.

De leden van de Raad van Adviseurs worden door de Algemene Ledenvergadering be-
noemd uit leden van de Vereniging Rembrandt op voordracht van het Bestuur en met 
goedkeuring van de Raad van Adviseurs. De Raad van Adviseurs telt statutair minimaal 
tweemaal zoveel leden als het aantal leden van het bestuur. 

Leden van de Raad van Adviseurs worden benoemd voor een periode van maximaal 
vier jaar en zijn daarna maximaal tweemaal herbenoembaar. Een aftredend adviseur is 
meer dan tweemaal herbenoembaar als dat geschiedt op voorstel van het bestuur. Een 
lid van de Raad van Adviseurs treedt af na de jaarvergadering van het jaar waarin het 
de leeftijd van zeventig jaar heeft bereikt. 

De leden van de Raad van Adviseurs dienen het bestuur desgevraagd van advies over 
zaken aangaande kunstwerken voor welke financiële steun wordt aangevraagd of over 
andere zaken die de Vereniging Rembrandt aangaan. Leden van de Raad van Adviseurs 
ontvangen als zodanig geen bezoldiging. 

*Een aantal bestuursleden  
bekleedt nevenfuncties die voor 
het bestuurslidmaatschap van de 
Vereniging Rembrandt relevant 
(kunnen) zijn:

Prof. Dr R.E.O. Ekkart: Vice-
voorzitter Stichting Nederlands 
Letterkundig Museum en 
Documentatiecentrum, Lid  
Museumadviescommissie 
Centraal Museum Utrecht. 

Drs A.A. Fock: penningmeester 
Bestuur  Europese Culturele 
Stichting (ECS); waarnemer bij 
de Raad van Toezicht Prins 
Bernhard Cultuurfonds namens 
de ECS.

Drs W.M.J. Pijbes: hoofddirecteur 
Rijksmuseum Amsterdam, Lid 
Raad van Advies Chabotmuseum.

Mevrouw L.C.E. van Tets-van  
Tienhoven: lid Raad van Toezicht 
Mauritshuis, bestuurslid Stichting 
Vrienden Mauritshuis, vice-
voorzitter Stichting Museum Van 
Loon.

Drs C.O.A. baron Schimmelpenninck 
van der Oije: lid Raad van 
Toezicht Legermuseum, 
voorzitter Stichting Museum 
Boijmans Van Beuningen, lid 
bestuur Brantsen van de Zyp 
Stichting, lid bestuur Stichting 
van der Wyck-de Kempenaar.

Dr E.J. van Straaten: directeur 
Kröller-Müller Museum, lid 
Adviescommissie Restitutie 
Cultuurgoederen en Tweede 
Wereldoorlog.

Mevrouw Prof. Dr C.W. Fock: 
bestuurslid Dr Hendrik Muller’s 
Vaderlandsch Fonds.

Drs F.J. Duparc: Adviseur Gemeente 
Den Bosch inzake Jeroen Bosch 
project in het Noord Brabants 
Museum, lid advisory  board 
Sotheby’s International, adviseur 
SNS Reaal Fonds, lid Raad van 
Advies Frans Halsmuseum.

Mevrouw Mr Drs T.S.M. van Schie: 
lid Raad van Toezicht Frans Hals 
Museum. 

Drs P.J. Schoon: directeur Dordrechts 
Museum, lid Raad va Toezicht 
Rijksmuseum Twenthe.
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KLACHTENCOMMISSIE FONDSENWERVING

De Klachtencommissie Fondsenwerving is belast met de behandeling van eventuele 
klachten van gevers en leden van de Vereniging Rembrandt  over de wijze van fondsen-
werving, propaganda en voorlichting. Klachten kreeg de commissie in het verslagjaar 
echter niet ter behandeling. Zij zijn in de afgelopen zes jaar dan ook niet bijeengekomen. 
Dit jaar werden zij uitgenodigd voor een lunch op het bureau. 

In het verslagjaar werd in het reglement van de Klachtencommissie een maximumleef-
tijd voor de commissieleden opgenomen. Dientengevolge treden de leden Dr J.M. de 
Groot en Mr H. Baron van Imhoff per 1 januari 2012 terug. Zij worden opgevolgd door 
respectievelijk Mevrouw Mr J. Cohen Jehoram-Mendlik en Mevrouw Mr B.M. Vroom-
Cramer, plaatsvervangend. lid. Tot 1 januari 2012 was de commissie als volgt samen-
gesteld: Mr D.H. Beukenhorst, voorzitter, mevrouw Mr A.M. C. Marius-van Eeghen 
(secretaris), mevrouw Mr M.C. Scholten, Dr J.M. de Groot en Mr H. baron van Imhoff 
(plaatsvervangend. lid). 

STICHTING NATIONAAL FONDS KUNSTBEZIT

De Vereniging Rembrandt is nauw verbonden met de Stichting Nationaal Fonds 
Kunstbezit. Deze stichting die werd opgericht in 1998 richt zich op het steunen van 
aankopen door musea van kunstwerken die van eminent en evident belang zijn maar 
waarvan de prijs zo hoog is dat deze niet alleen door de reguliere budgetten van 
Nederlandse musea, vriendenverenigingen en de Vereniging Rembrandt en andere 
fondsen kunnen worden gefinancierd.

Het vermogen van de stichting is afkomstig van de schenking van De Nederlandsche 
Bank aan het Nederlandse volk ter gelegenheid van het afscheid van de gulden en werd 
in eerste instantie benut voor de aankoop van Mondriaans Victory Boogie Woogie 
(Gemeentemuseum Den Haag). Vervolgens werd steun verleend bij de aankoop van 
Rembrandts Oude Man (Mauritshuis) en Molens in het Westerveld, Zaandam en Het 
Kamperhoofd en de Oude Waal, Amsterdam van Claude Monet (Van Gogh Museum), 
Drie portretten door Jacob Jordaens (Rijksmuseum), Twee portretten door Peter Paul 
Rubens, Burger van Delft van Jan Steen (Rijksmuseum), Gezicht op Kasteel Bentheim 
van Jacob van Ruisdael (Mauritshuis), Zeegezicht met schepen van Jan van de Cappelle 
(Mauritshuis)  het Portret van de familie Lütjens van Max Beckmann (Museum 
Boijmans Van Beuningen) en De bocht van de Herengracht te Amsterdam van Gerrit 
Adriaensz. Berckheyde (Rijksmuseum).
Het bestuur van de Stichting Nationaal Fonds Kunstbezit bestaat uit enkele leden van het 
bestuur van de Vereniging Rembrandt. Ultimo 2011 was het bestuur als volgt samen-
gesteld: Dr M. Sanders, voorzitter, Mevr Mr A.A. van Berge, secretaris, Drs A.A. Fock, 
penningmeester, Drs C.O.A. baron Schimmelpenninck van der Oije, vice-voorzitter en 
prof Dr. R.E.O. Ekkart. 

Naast een bestuur kent de Stichting een onafhankelijke Raad van Toezicht. Deze was 
per 31 december 2011 als volgt samengesteld: L.J. de Waal, voorzitter, A. Burgmans, 
Dr G. Zalm, Mevrouw Mr Y.C.M.T. van Rooy, A.J. Scheepbouwer en Drs R.M.S.M. 
Munsters.

BUREAU

Het bureau houdt zich bezig met de dagelijkse gang van zaken binnen de Vereniging 
Rembrandt. Dat betekent het contact houden met de leden, het effectief inzetten van 
communicatie en marketing en het ondersteunen van alle taken van het bestuur. In het 
verslagjaar werd de in het jaar daarvoor uitgestippelde strategie verder geïmplementeerd. 
Het aantreden van Fusien Bijl de Vroe als directeur en de versterking van het bureau 
met Minke van Hooff en Sander Karst voor de marketing en communicatie leidden tot 

Museum De Lakenhal: 

Rembrandt van Rijn 

Brillenverkoper 

Museum Boerhaave: 

Noord Nederlandse meester,  

Portret van een geleerd paar  

uit de Gouden Eeuw

Museum Belvedère: 

Jan Mankes

Winterlandschap 1913
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een reeks van nieuwe plannen en ideeën. Nog in het verslagjaar werden de eerste  
resultaten daarvan zichtbaar. 

Er werd begonnen met het opzetten van een managementinformatiesysteem, waardoor 
een permanent beeld kan worden gegeven van de in- en uitgaande geldstromen in 
relatie tot de begroting. Door dit systeem kan de effectiviteit van de activiteiten door-
lopend worden gemeten. In aansluiting hierop wordt een leden-communicatiesysteem 
opgezet, om zo ook gerichter te kunnen communiceren met de leden van de Vereniging 
Rembrandt.

Helaas werd het bureau op 3 juni opgeschrikt door het overlijden van mevrouw  
A.J.M. Devilee, sinds 2000 werkzaam voor de ledenadministratie. De vereniging verloor 
met haar een toegewijd medewerkster. 

Het aantal personeelsleden bedroeg aan het eind van het verslagjaar, uitgedrukt in  
full time arbeidsplaatsen, 5,1. In 2011 werden de arbeidsovereenkomsten met de  
medewerkers gestandaardiseerd en werd een pensioenregeling ingevoerd.

Met het begin van het verslagjaar verhuisde het bureau van de Vereniging Rembrandt 
naar het pand aan de Denneweg 124, 2514 CL Den Haag. 

De financiële administratie van de Vereniging Rembrandt wordt verzorgd door de heren 
S. Karskens en R.F. Vogt van Karskens Accountancy. 

BESTUURLIJKE ORGANISATIE,  RELATIE MET 
BELANGHEBBENDEN

De scheiding tussen bestuur en toezichthouders is statutair als volgt vastgelegd: de 
Algemene Ledenvergadering beslist over alle belangrijke zaken met betrekking tot de 
Vereniging zoals de benoemingen in bestuur en Raad van Adviseurs, het jaarverslag, 
de jaarrekening, de begroting en de beleidsvoornemens. De bovengenoemde onder-
werpen worden voorafgaand aan de Algemene Ledenvergadering door het bestuur ter 
goedkeuring voorgelegd aan de Raad van Adviseurs. Bestuur en Raad van Adviseurs 
vergaderen in beginsel twee maal per jaar. 

Het bestuur geeft leiding aan de vereniging en bepaalt welke aanvragen voor steun-
verlening wel of niet worden toegewezen. Bestuursleden die op een of andere wijze 
betrokken zijn bij een aanvragende instantie zijn van de beraadslaging uitgesloten. Het 
bestuur vergadert circa zesmaal per jaar. De besluiten van het bestuur worden vastge-
legd in notulen. Het bestuur toetst iedere eerstvolgende vergadering de voortgang.

Jaarlijks bij de bespreking van het concept jaarverslag evalueert het bestuur het be-
leid en het eigen functioneren. Het bureau dat onder leiding staat van een directeur is 
betrokken bij de voorbereiding en uitvoering van het beleid. De taken van de directeur 
zijn vastgelegd in een directiereglement.

De directeur overlegt regelmatig met het bestuur en heeft jaarlijks een functionerings-
gesprek met een afvaardiging van het bestuur. Via de website en het Bulletin informeert 
het bureau de leden tussentijds over de ontwikkelingen met betrekking tot de vereniging. 
De reacties en suggesties van de leden worden door het bureau beantwoord.

Bij de samenstelling van het bestuur en de Raad van Adviseurs wordt steeds gekeken 
naar een evenwichtige verdeling van de benodigde deskundigheden. Kunsthistorische 
expertise, kennis van het museale veld en de inbreng van particuliere kunstliefhebbers 
worden daarbij met name gewogen. Omdat kritisch wordt gekeken naar mogelijke be-

Peter Hecht, fellow van 
de Vereniging Rembrandt

Het is prachtig om te 
merken dat de tentoon-
stelling De Collectie Verrijkt 
zo leeft. Dat blijkt als een 
dame van de technische 
dienst van het Boijmans  
Van Beuningen me vertelt 
dat ze haar moeder heeft 
meegenomen omdat ze  
de tentoonstelling zo mooi 
vond. Ik vind het interessant 
om dingen te laten zien 
waar academici nog over 
ruziën, op zo’n manier  
dat ook de metselaar het 
begrijpt. Zoals bijvoorbeeld 
dat totaal verschillende 
kunststromingen per 
definitie niet apart maar 
naast elkaar leven. Dat de 
schilder Degas als oude 
man Van Gogh kocht en 
ook nog de leeftijd bereikte 
dat hij Picasso had kunnen 
zien. 
En ik hoop dat mensen 
worden getroffen door een 
kunstwerk, vervolgens het 
tekstbordje dat we maakten 
erbij lezen en dan nog een 
keer gaan kijken. Zoals bij 
het zelfportret van Carel 
Fabritius, die met open- 
hangende bloes nonchalant 
de wereld in kijkt. De 
meeste bezoekers valt wel 
iets op, maar snapt pas na 
het lezen van de tekst hoe 
bijzonder het in die tijd was 
om niet formeel in het 
zondagse pak te poseren.
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langenvermenging melden bestuursleden hun nevenfuncties bij de voorzitter. De leden 
van het bestuur onderschrijven de uitgangspunten van goed bestuur zoals omschreven 
in Bijlage 12 van het CBF-reglement. 

De evaluatie van de doelstellingen geschiedt aan de hand van de meerjarenbegroting 
en een meerjarenplan. De doelstellingen worden minstens jaarlijks bij de bespreking 
van de jaarrekening en het jaarverslag geëvalueerd en zo nodig aangepast. In het ver-
slagjaar werd een managementinformatiesysteem ingevoerd, waardoor de inkomsten 
en uitgaven doorlopend kunnen worden gevolgd in relatie tot de begroting. Specifieke 
doelstellingen en projecten, alsmede een optimale besteding van de middelen worden 
in de bestuursvergaderingen  geëvalueerd.

De directe belanghebbenden van de Vereniging zijn de leden en de musea, oftewel de 
begunstigers en de begunstigden. Daarnaast zijn er nog vele verwante instellingen, 
organisaties op het gebied van kunst en cultuur, fondsen, beleidsmakers, media, ver-
zamelaars en andere relaties van de vereniging waar contact mee wordt onderhouden. 
Door middel van het Bulletin, het jaarverslag, de website en nieuwsbrieven worden al 
deze belanghebbenden op de hoogte gehouden van de activiteiten van de vereniging. 
Tevens organiseert de vereniging naast de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering en een 
Voorjaarsbijeenkomst bijzondere bijeenkomsten in musea voor in kunst geïnteresseerde 
leden en relaties van de vereniging.

Het bureau is het aanspreekpunt van de vereniging en onderhoudt de contacten met de 
belanghebbenden via telefoon, e-mail en post. Voor eventuele klachten over de wijze 
van fondsenwerving en communicatie is er een Klachtencommissie. 

Het Bestuur van de Vereniging Rembrandt 
Den Haag, 21 juni 2012.

Keramiekmuseum Princessehof: 

collectie Art-nouveau keramiek 

Rijksmuseum Amsterdam: 

Nicolaas de Kemp, 

De geneologie van de heren van 

Culemborg
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Om een inzicht te geven in de financiële positie van de Vereniging volgt hierna een opstelling van de 
 jaarrekeningen over 2011 en over 2010 in verkorte vorm en in afgeronde bedragen:

BALANS

  31-12-2011  31-12-2010

  €.000  €.000

Effecten 26.635  25.139
Vorderingen en overlopende activa 3.030  2.441
Liquide middelen 2.669  2.578
  32.334  30.158

Af: kortlopende- en langlopende schulden 1.906  1.618
Eigen vermogen  30.428  28.540
   
Waarvan:   
besteedbaar  23.370  22.083
vastgelegd  7.058  6.457

Uit deze opstelling blijkt, dat in 2011 het eigen vermogen is toegenomen met € 1.888.000. Dit stemt 
overeen met het saldo van de Staat van Baten en Lasten.

BEKNOPT OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN

De jaarrekening bevat baten en lasten die een vaste regelmaat vertonen en daarnaast niet-routinematige posten.

  2011  2010 

  € .000  € .000 

Regelmatig terugkerende baten en lasten:     
Contributies en giften 1.593  1.248
Directe baten beleggingen 572  270 
  2.165  1.518
Verleende en toegezegde schenkingen 1.553  1.487 
Kosten 1.127  774 
  2.680  2.261

Saldo regelmatig terugkerende baten en lasten  (515)  (743)
     
Bij: erfstellingen en legaten 2.480  1.528 
Koersresultaat beleggingen (677)  984 
  1.803  2.512
  1.288  1.769

Mutaties fondsen op naam en themafondsen 600  2.609

Saldo baten en lasten  1.888  4.378

Financiële positie

B E D R A G E N  X  1 0 0 0

B E D R A G E N  X  1 0 0 0

VERENIGING REMBRANDT
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INLEIDING BIJ DE JAARREKENING

De jaarrekening over het jaar 2011 is  opgesteld 
in overeenstemming met de Richtlijnen Fondsen-
wervende Instellingen (Richtlijn 650 FW).

VERMOGENSVORMING EN BELEGGINGSBELEID 

De Vereniging bestrijdt de uitgaven die betrekking 
hebben op de schenkingen aan musea en op de 
kosten van het bureau voor een gedeelte uit de in- 
komsten uit het belegde vermogen en voor een deel 
uit de overige inkomsten zoals contributies en do-
naties en de jaarlijkse bijdrage van het Prins Bernhard 
Cultuurfonds. Deze overige inkomsten zijn niet 
voldoende voor de uitgaven, hetgeen ter aanvulling 
inkomsten uit vermogen noodzakelijk maakt.
Het belegde vermogen bestaat, in de terminologie 
van het Centraal Bureau Fondsenwerving, meren-
deels uit reserves. Hiernaast worden onderscheiden 
de fondsen; dit betreft Fondsen op Naam en thema-
fondsen. Vereniging Rembrandt belegt dit vermogen 
deels in effecten om de volgende redenen. Onze doel  -
stelling is op langere termijn een bijdrage te  leveren 
aan het behouden en uitbreiden van het open baar 
kunstbezit in Nederland. Voor een belan grijk deel 
doen wij dit door geldelijke ondersteuning.

MISSIE EN DOELSTELLING

Al vele jaren is als doel omschreven een zodanig 
vermogen in stand te houden dat de baten van de 
beleggingen ten minste de helft bedragen van wat 
nodig is voor een gemiddeld niveau van schenkin-
gen en van de kosten. Onze huidige reserves zijn 
hiervoor niet toereikend en zouden daarbij ook 

langdurig ten achter blijven indien deze alleen in 
vastrentende beleggingen zouden worden belegd. 
Om deze reden omvat de beleggingsportefeuille 
niet alleen vastrentende beleggingen, maar ook 
 effecten. Gebaseerd op langjarige ervaring mag van 
zo’n portefeuille een hoger rendement worden 
verwacht, dan indien alleen in vastrentende waarden 
zou worden belegd. Met het oog op de sombere 
economische vooruitzichten werd gekozen voor 
een defensiever beleggingsbeleid. Hierdoor kon 
het negatieve resultaat op de beleggingen relatief 
beperkt blijven. De grote schommelingen in de 
waarde van de beleggingsportefeuille en de econo-
mische onzekerheden maken het beleggingsresul-
taat onvoorspelbaar. Zo werd in 2010 een positief 
resultaat  van € 984.445 (4,52% over het gemiddeld 
belegd vermogen) geboekt en liet het jaar 2011 
een negatief resultaat van € 676.473 (-2,58% over 
het gemiddeld belegd vermogen) zien.

BESTEMMING SALDO VAN BATEN EN LASTEN

Van het saldo van baten en lasten moet een  zodanig 
deel aan de fondsen worden toebedeeld als dien-
aangaande is afgesproken. Dit betreft in het 
 algemeen toe te rekenen beleggingsbaten en ook 
giften die specifiek aan een fonds zijn gedaan, onder 
aftrek van verleende schenkingen. Het resterende 
deel van het saldo van baten en lasten wordt aan de 
reserves toegevoegd en wel aan de overige reserves 
voor zover  het Bestuur niet een deel bestemt voor 
bijzondere aankopen via het Acquoy-Nairac Fonds. 
De bestemming van het saldo van baten en lasten is 
vermeld op pagina 23.

Jaarrekening

KASSTROOMOVERZICHT    31-12-2011  31-12-2010

(opgesteld volgens de indirecte methode)  €  €

Liquide middelen begin van het jaar 2.577.894  3.749.061
Liquide middelen einde van het jaar 2.669.162  2.577.894
Te verklaren vooruitgang (2010 : achteruitgang)  91.268  (1.171.167)
   
Overschot volgens de staat van Baten en Lasten 1.888.029  4.378.320
Bij: daarin begrepen koersverlies effecten 676.473  (984.445)
Saldo toename liquiditeit  2.564.502  3.393.875
Toename beleggingen exclusief koerswinst  (2.172.126)  (4.764.918)
Toename vorderingen op korte termijn  (589.436)  (354.760)
Toename schulden op korte termijn  288.328  554.636

Saldo toename van liquide middelen (2010: achteruitgang)  91.268  (1.171.167)

VERENIGING REMBRANDT



JAARVERSLAG 2010

ACTIVA   31.12.2011   31.12.2010

  €  €

Materiele vaste activa (1)
Kunstvoorwerpen   1    1 
Financiele vaste activa (2) 
Effecten  26.634.717   25.139.064 
Vorderingen en overlopende activa (3) 3.030.708  2.441.272
Liquide middelen (4) 2.669.162  2.577.894
   5.699.870   5.019.166

   32.334.588   30.158.231

PASSIVA

- Reserves
Overige reserves (5) 22.414.115  21.126.161
Bestemmingsreserves (6)
Acquoy-Nairac Fonds voor bijzondere aankopen 955.585  955.585 
Besteedbaar eigen vermogen  23.369.700  22.081.746

- Fondsen
Fondsen op naam (7)
Nationaal Fonds 1930  1.120.553   1.120.553 
Fonds Cleyndert  164.731  163.100  
Hendrik de Jong Fonds  256.310  248.845  
Beatrijs de Rooij Fonds  63.926  62.367 
Jaap en Joanna van der Lee-Boersfonds  72.891  72.891 
Stortenbeker Fonds  369.755  289.755  
Dura Kunstfonds  1.036.949  1.058.565 
Ina van Doormaal Fonds  100.000   100.000 
Daan Cevat Fonds  100.000   100.000 
Fonds voor 20ste eeuwse Nederlandse schilderkunst  250.000   200.000  
Rembrandt Fonds Leppink-Postuma  80.000    40.000  
Petra van Maaren Fonds  82.726   82.726 
St. Gisbert van Laackfonds  515.707   —  
P.H. Soeters Fonds voor de 20ste eeuwse glaskunst  40.000   20.000 
BankGiro Loterij Aankoopfonds —  —
Krugerfonds  48.299   100.000  
A.M. Roeters van Lennep Fonds  2.500.000   2.500.000 
Titus Cirkel/Fonds  135.249   112.476 
Utrechtse Rembrandt Cirkel/Fonds  23.757   —  
Caius Cirkel/Fonds —   —  
   6.960.853  6.271.278
Themafondsen
Claude Monet Fonds 17.000  30.000 
Zilverfonds 250  250 
Prenten en tekeningenfonds 64.000  141.000 
Glasfonds 8.800  5.800 
Themafonds Schilderkunst 17de eeuw —   10.000 
Themafonds moderne kunst 7.500  — 
   97.550  187.050

   30.428.103  28.540.074
     
Kortlopende schulden (8)  1.906.485  1.618.157

   32.334.588  30.158.231

22  VERENIGING REMBRANDT

JAARVERSLAG 2011

Balans per 31 december 2011 (na bestemming overschot)



VERENIGING REMBRANDT

23  VERENIGING REMBRANDT

VERENIGING REMBRANDT

  2011  2011  2010  2012

  Werkelijk  Begroting  Werkelijk  Begroting
  €           €   €  €  
Baten        
Baten uit eigen fondsenwerving (9)   5.267.462    2.050.000    6.042.092    2.325.000 
Baten uit beleggingen (10)   115.201-   750.000    1.369.151    850.000 
  5.152.261  2.800.000  7.411.243  3.175.000
Lasten        
Besteed aan doelstellingen (11) 2.132.324   p.m.   2.243.095   p.m.  
Kosten eigen organisatie (12) 682.706  665.000  396.439  640.500 
  2.815.030  665.000  2.639.534  640.500
Werving baten        
Kosten eigen fondsenwerving (12) 195.059   240.000   188.516   243.000  
Kosten van beleggingen (12) 156.614   100.000   148.239   100.000  
  351.673  340.000  336.755  343.000
Kosten beheer en administratie (12)  97.529   95.000   56.634   91.500 

Som der lasten  3.264.232  1.100.000  3.032.923  1.075.000

Resultaat  1.888.029  1.700.000  4.378.320  2.100.000

Resultaatbestemming 2011        
Overige reserves  1.287.954    1.769.872  
Bestemmingsreserves        
Acquoy-Nairac Fonds voor bijzondere aankopen  —    —
Bestemmingsfonds        
Fonds Cleyndert   1.631      1.615   
Hendrik de Jong Fonds   7.465      7.248   
Beatrijs de Rooij Fonds   1.559      148.479-  
Jaap en Joanna van der Lee-Boersfonds   —      33.750-  
Stortenbekerfonds   80.000      30.000   
Dura Kunstfonds   21.616-     104.387   
Ina van Doormaal Fonds  —     —   
Daan Cevat fonds  —      30.000   
Fonds voor de 20ste eeuwse Nederlandse schilderkunst   50.000      50.000   
Rembrandt Fonds Leppink-Postuma   40.000     —   
Petra van Maaren Fonds  —      2.274-  
St. Gisbert van Laackfonds   515.707     —   
P.H. Soeters Fonds voor 20ste eeuwse glaskunst   20.000      20.000   
Claude Monet Fonds   13.000-     15.000   
Bankgiro Loterij Aankoopfonds  —     —   
Krugerfonds   51.701-     100.000   
A.M. Roeters van Lennep fonds  —      2.500.000   
Titus Cirkel/Fonds   22.773      71.099-  
Utrechtse Rembrandt Cirkel/Fonds   23.757      —   
Caius Cirkel/Fonds   —      —   
Zilverfonds  —     — 
Prenten en tekeningenfonds   77.000-    — 
Glasfonds   3.000      800 
Themafonds Schilderkunst 17de eeuw   10.000-     5.000 
Themafonds Moderne Kunst   7.500     — 

  1.888.029    4.378.320

Totaal van de bestedingen in % van de totale baten   41,39      30,27 
Totaal van de bestedingen in % van de totale lasten   65,32      73,96 
Kosten eigen fondsenwerving in % van de baten uit   3,70      3,12 
eigen fondsenwerving        

Staat van baten en lasten over 2011



JAARVERSLAG 2010

24  VERENIGING REMBRANDT

ALGEMEEN

Het doel van de Vereniging is het behouden van kunstschatten voor Nederland, het verrijken van het 
Nederlands openbaar kunstbezit, het daartoe vergroten van de publieke belangstelling voor en het verhogen 
van de kennis van het roerend cultureel erfgoed, in het bijzonder in Nederlandse openbare collecties. 

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

MATERIELE VASTE ACTIVA

KUNSTVOORWERPEN

Deze worden voor € 1 in de balans opgenomen.

FINANCIELE VASTE ACTIVA

EFFECTEN

De effecten worden gewaardeerd tegen marktwaarde (beurswaarde) per balansdatum. Zowel gerealiseerde 
als niet gerealiseerde koersmutaties worden in de staat van baten en lasten opgenomen. De effecten worden 
aangehouden ter belegging. 

VORDERINGEN EN OVERLOPENDE ACTIVA

De vorderingen en overlopende activa worden gewaardeerd tegen nominale waarde eventueel onder af-
trek van een voorziening voor oninbaarheid.

LIQUIDE MIDDELEN

De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde, voor zover niet anders vermeld, en 
staan ter vrije beschikking van de vereniging.

RESERVES EN FONDSEN

De reserves en fondsen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

KORTLOPENDE SCHULDEN

De kortlopende schulden worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

GRONDSLAGEN VOOR DE BEPALING VAN HET RESULTAAT

BATEN EN LASTEN

Giften worden als baten verantwoord in het jaar waarin zij zijn ontvangen respectievelijk onvoorwaardelijk 
ter beschikking zijn gesteld. Schenkingen die de Vereniging verricht worden niet eerder als lasten 
 verantwoord dan in het jaar waarin het besluit tot schenking is genomen.

Nalatenschappen worden als baten verantwoord in het jaar waarin de omvang redelijkerwijs kan worden 
vastgesteld. 

De overige baten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben.

De lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben.

 

Toelichting op de balans en de staat van baten en lasten
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ACTIVA

MATERIELE VASTE ACTIVA (1)

KUNSTVOORWERPEN

Deze kunstvoorwerpen zijn als bijlage in het verslag opgenomen.

FINANCIELE VASTE ACTIVA (2)

EFFECTEN

De waarde van het totale effectenbezit is gedurende 2011 met € 1.495.653 toegenomen tot € 26.634.717.

Het verloop van de effecten is als volgt weer te geven:

  € €

Marktwaarde (beurswaarde) per 1 januari 2011   25.139.064
Bij: aankopen in 2011, tegen inkoopwaarde   10.146.409
   35.285.473
Af: verkopen in 2011, tegen verkoopwaarde   (7.974.283)
   27.311.190
Ongerealiseerd resultaat 2011  (593.860) 
Gerealiseerd resultaat 2011  (82.613) 
   (676.473)

Marktwaarde (beurswaarde) per 31 december 2011   26.634.717

   

De specificatie van de balanswaarde luidt:   31-12-2011 31-12-2010

   € €
Aandelen   7.179.630 7.800.713
Obligaties   19.455.087 17.338.351
   
Marktwaarde (beurswaarde) per 31 december   26.634.717 25.139.064
Overige vastrentende middelen   1.377.724 1.055.553

Totaal belegde middelen   28.012.441 26.194.617
   

Van de voor belegging beschikbare middelen wordt gestreefd naar 20% tot 30% belegd in aandelen en het 
overige vastrentend. Eind 2011 was 25,6% belegd in aandelen (eind 2010: 29,8%). 

Toelichting op de balans
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VORDERINGEN EN OVERLOPENDE ACTIVA (3)  31-12-2011 31-12-2010

 € €

Erfstellingen en legaten 2.702.510 2.329.474
Overige vorderingen en overlopende  activa 328.198 111.798 

 3.030.708 2.441.272

 2011 2010

 € €

Erfstellingen en legaten
Erfstellingen en legaten begin van het boekjaar  2.329.474 1.843.221
Toezeggingen gedurende boekjaar (zie pagina 33) 2.480.064 1.527.265

 4.809.538 3.370.486
Ontvangsten gedurende boekjaar 2.107.028 1.041.012

Erfstellingen en legaten eind van het boekjaar 2.702.510 2.329.474 

Overige vorderingen en overlopende activa
Debiteuren (contributies) 26.552 —
Nog te ontvangen couponrente en overige rente 185.356 73.218
Dividendbelasting — 289
Waarborgsommen 9.044 9.044
Vooruitbetaalde kosten 4.472 4.007
Rekening courant Stichting Nationaal Fonds Kunstbezit 52.774 15.240 
Stichting Zabawas — 10.000
KF Hein Fonds 50.000 —

Balans per 31 december 
 

328.198 111.798 

Debiteuren
Debiteuren (contributies) 90.407 —
Voorziening debiteuren (63.855) —

 26.552 —

LIQUIDE MIDDELEN  (4)

Van de liquide middelen staat € 1.377.724 (2010: € 1.055.553) uit op een beleggingsrekening.  
De liquide middelen zijn direct opeisbare tegoeden.
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PASSIVA

RESERVES EN FONDSEN

Het vermogen is gesplitst in reserves en fondsen 
bestaande uit fondsen op naam en themafondsen.

RESERVES

OVERIGE RESERVES  (5)

Al vele jaren is als doel omschreven een zodanig 
vermogen dat de baten van de beleggingen ten 
minste de helft bedragen van wat nodig is voor 
een gemiddeld niveau van schenkingen en van de 
kosten.

Dit is het gedeelte van het eigen vermogen dat niet 
in Fondsen op naam en Themafondsen is vastge-
legd, noch bestemd is voor bijzondere aankopen. 
Het verloop van dit deel van het vermogen luidt als 
volgt:

BESTEMMINGSRESERVES (6)

Acquoy-Nairac Fonds voor bijzondere  aankopen
Dit fonds is door het Bestuur bestemd voor bij-
zondere aankopen. Dit fonds is ontstaan in 1928 
en draagt sinds 2001 zijn naam uit dankbaarheid 
voor de genereuze nalatenschap van de heer en 
mevrouw Acquoy-Nairac. Het fondsvermogen ad 
€ 955.585 heeft in 2011 geen wijziging ondergaan.

 2011 2010

 € €

Saldo per 1 januari  21.126.161 19.357.289
Bij: uit bestemming saldo van baten en lasten 1.287.954 1.768.872

Saldo per 31 december  22.414.115 21.126.161
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FONDSEN (7)

 
Mutatie Fondsen stand 1/1 Bij: rente Bij: toevoeging Af: kosten Af: bijdragen stand 31/12

Fondsen op naam

Nationaal Fonds 1930 1.120.553     1.120.553

Fonds Cleyndert 163.100 1.631    164.731

Hendrik de Jong Fonds 248.845 7.465    256.310

Beatrijs de Rooij Fonds 62.367 1.559    63.926

Jaap en Johanna van der Lee-Boer Fonds 72.891     72.891

Stortenbeker Fonds 289.755  80.000   369.755

Dura Kunstfonds 1.058.565 (21.616)    1.036.949

Ina van Doormalen Fonds 100.000     100.000

Daan Cevat Fonds 100.000     100.000

Fonds voor 20ste eeuwse Nederlandse schilderkunst 200.000  50.000   250.000

Rembrandt Fonds Leppink-Postuma 40.000  40.000   80.000

Petra van Maaren Fonds 82.726     82.726

St. Gisbert van Laackfonds  —  515.707   515.707

P.H. Soeters Fonds voor 20ste eeuwse glaskunst 20.000  20.000   40.000

BankGiroLoterij Fonds —  300.000  300.000 —

Krugerfonds 100.000    51.701 48.299

A.M. Roeters van Lennep Fonds 2.500.000     2.500.000

Titus Cirkel/Fonds 112.476  135.000 2.227 110.000 135.249

Utrechtse Rembrandt Cirkel/Fonds —  26.500 2.743  23.757

Caius Cirkel/Fonds —     —

Themafondsen

Claude Monet Fonds 30.000  17.000  30.000 17.000

Zilverfonds 250     250

Prenten en tekeningenfonds 141.000    77.000 64.000

Glasfonds 5.800  3.000   8.800

Themafonds schilderkunst 17de eeuw 10.000    10.000 — 

Themafonds moderne kunst —  7.500   7.500

 6.458.328 (10.961) 1.194.707 4.970 578.701 7.058.403 

FONDSEN

FONDSEN OP NAAM

De hierna genoemde fondsen zijn ingesteld met 
bepalingen die de insteller heeft gemaakt. In het 
algemeen betreffen die bepalingen de beoogde 
aanwending van de middelen, de beleggingen en 

de revenuen uit de beleggingen. Deze bepalingen 
kunnen per fonds verschillen. 

NATIONAAL FONDS 1930

Dit bestemmingsfonds mag uitsluitend worden aan-
gewend voor het verstrekken van voorschotten ten be-
hoeve van de aankopen van kunstwerken. Het fonds 
wordt geacht te zijn belegd in rente dragende fondsen. 
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De beleggingsopbrengsten staan ter  beschikking van 
de Vereniging. Het fondsvermogen ad € 1.120.553 
heeft in 2011 geen wijziging ondergaan.

FONDS CLEYNDERT

Dit bestemmingsfonds is afkomstig uit een erf-
stelling, waarbij is bepaald dat van de revenuen 
¼ deel aan het fondsvermogen dient te worden 
toegevoegd en ¾ deel ter beschikking staat van de 
Vereniging ten behoeve van  steun bij aankopen. 
Het fonds wordt geacht te bestaan uit vastrentende 
beleggingen. In 2011 is uit dezen hoofde  € 1.631 
aan het fondsvermogen toegevoegd. 

HENDRIK DE JONG FONDS

Dit fonds, gevormd uit ontvangen giften van de 
heer H. de Jong, is bestemd voor aankopen van bij 
voorkeur tekeningen die tenminste 40 jaar oud zijn. 
In 2011 is € 7.465 aan rente aan het fonds toege-
voegd. 

BEATRIJS DE ROOIJ FONDS

Dit fonds is vanaf 1998 gevormd door een periodieke 
gift van € 36.302 per jaar, welke in de vorm van een 
lijfrente is gedaan voor een aaneengesloten periode 
van 10 jaren. De doelstelling van het fonds is het 
verlenen van geldelijke steun bij de verwerving door 
Nederlandse musea van 17e-, 18e- en 19e-eeuwse 
bloemstillevens, objecten verbonden met het Huis 
Oranje-Nassau en historieschilderkunst van vóór 
1900 en al hetgeen daarmede, naar het oordeel 
van de Vereniging, verband houdt of daaraan 
bevorderlijk kan zijn. Aan het fonds werd in 2011 
€ 1.559 toegevoegd teneinde het vermogen aan te 
passen overeenkomstig de index van de stijging van 
de kosten van levensonderhoud.

JAAP EN JOANNA VAN DER LEE-BOERSFONDS

De doelstelling van dit fonds, dat op 20 december 
2000 werd ingesteld, is het verlenen van financiële 
steun voor de aankoop van voorwerpen van glas-
kunst ten behoeve van openbare kunstcollecties in 
Nederland en al hetgeen daarmede verband houdt 
of daaraan bevorderlijk kan zijn. 

STORTENBEKER FONDS

De doelstelling van dit fonds, dat op 21 december 
2001 werd ingesteld, is ondersteuning van de beel-
dende en toegepaste kunst in de ruimste zin van 
het woord en hetgeen daarmede, naar het oordeel 

van de Vereniging Rembrandt, verband houdt of 
daaraan bevorderlijk kan zijn. In 2011 is een gift 
ontvangen van € 80.000.

DURA KUNSTFONDS

De doelstelling van dit fonds, dat in november 
2002 werd ingesteld luidt: “Het doen van  
schenkingen ten behoeve van het aankopen door 
Nederlandse – bij voorkeur Rotterdamse – musea 
van kunstwerken voor museale collecties die bij 
voorkeur ofwel vanwege het onderwerp ofwel van-
wege de maker van het desbetreffende kunstwerk 
verbonden zijn aan Rotterdam en haar omgeving, 
alles onder de voorwaarde dat de desbetreffende 
kunstwerken regelmatig openbaar in het desbe-
treffende museum tentoongesteld worden. De 
schenkingen dienen met name te geschieden 
voor de aankoop van historische en/of “herken-
bare” kunstwerken, zijnde schilde rijen, prenten, 
tekeningen, zilveren of glazen kunst voorwerpen 
en beeldhouwwerken”. Het fonds wordt geacht 
te bestaan uit beleggingen met een vaste samen-
stelling. In 2011 is uit dezen hoofde € 21.616 aan 
het fondsvermogen onttrokken.

INA VAN DOORMAAL FONDS

De doelstelling van dit fonds, dat bij testament van 
ir. P.M. van Doormaal ter nagedachtenis van zijn 
dochter werd ingesteld met het oog op haar liefde 
voor in het bijzonder werken uit de school van 
Barbizon, is het verlenen van steun voor het aan-
kopen werken van deze school. Het fonds werd op 
1 september 2006 ingesteld. Het fondsvermogen ad 
€ 100.000 heeft in 2011 geen wijziging ondergaan.

DAAN CEVAT FONDS

De doelstelling van dit fonds, dat op 18 augustus 
2006 werd ingesteld, is het verlenen van financiële 
steun voor de aankoop van werken van  kunstenaars 
door wie Rembrandt beïnvloed is of werken van 
kunstenaars die Rembrandt heeft geïnspireerd. 
Gedurende vijf jaar wordt jaarlijks door de schenker 
een donatie gedaan van € 30.000. Het fondsver-
mogen ad € 100.000 heeft in 2011 geen wijziging 
ondergaan.

FONDS VOOR 20STE EEUWSE NEDERLANDSE 

SCHILDERKUNST

Op 14 december 2007 werd het dit fonds opgericht. 
De doelstelling van dit fonds is het aankopen 
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door Nederlandse musea van twintigste eeuwse 
Nederlandse schilderkunst. Gedurende 5 jaar werd 
jaarlijks door de schenker een donatie gedaan van 
€ 50.000.

REMBRANDT FONDS LEPPINK-POSTUMA

Op 19 december 2008 werd dit fonds opgericht. 
De doelstelling van dit fonds is het doen van 
 schenkingen in de eerste plaats ten behoeve van 
aankopen van het Rijksmuseum Twenthe of in de 
tweede plaats voor één van de andere Overijsselse 
musea. Gedurende 5 jaar wordt jaarlijks door de 
schenker een donatie gedaan van € 40.000. 

PETRA VAN MAAREN FONDS

Dit fonds  is gevormd uit een legaat van mevrouw 
P.S. van Maaren. Het Petra van Maaren Fonds is 
ingesteld op 1 november 2009. Het fondsvermo-
gen bedroeg toen € 85.000. Doelstelling van het 
fonds is het verlenen van steun aan aankopen ten 
behoeve van het Nederlands openbaar kunstbezit, 
bij voorkeur in Weesp.
Het fonds is ingesteld gedurende vijf jaar. Per 
1 november 2014 zal het resterend saldo worden 
toegevoegd aan de algemene middelen van de 
Vereniging Rembrandt .

ST. GISBERT VAN LAACKFONDS

Het Gisbert van Laackfonds is ingesteld op 
8 december 2011 en heeft tot doel het verle-
nen van financiële steun voor de aankoop van 
kunst(voorwerpen) die – onder meer – op de 
Rijnvaart, de stad en haven Rotterdam betrek-
king hebben. Het Fonds bedroeg bij oprichting 
€ 515.707. Het vermogen is afkomstig uit de 
 ontbonden familiestichting Gisbert en Else van 
Laack. 

P.H. SOETERS FONDS VOOR 20STE EEUWSE 

 GLASKUNST

Dit fonds is in 2010 opgericht door de heer 
P.H. Soeters. De doelstelling luidt : “Het verle-
nen van financiële steun voor de aankopen door 
Nederlandse musea van werken van 20ste eeuwse, 
bij voorkeur Nederlandse glaskunst en al hetgeen 
daarmede, naar het oordeel van de Vereniging 
Rembrandt, verband houdt of daaraan bevorder-
lijk kan zijn.” Gedurende vijf jaar wordt door de 
schenker jaarlijks een donatie gedaan van  
€ 20.000.

BANKGIRO LOTERIJ  AANKOOPFONDS

Het Bankgiro Loterij Aankoopfonds is ingesteld op 
11 februari 2010. De doelstelling van het fonds is 
het verlenen van financiële steun bij de aankoop 
van kunstwerken door Nederlandse musea die geen 
directe meerjarige bijdrage voor kunstaankopen 
van de Bankgiro Loterij ontvangen. Gedurende vijf 
jaar stelt de Bankgiro Loterij jaarlijks € 300.000 
voor het fonds beschikbaar. Ten laste van dit fonds 
werd in 2011 € 300.000 gebracht als bijdrage aan 
het Keramiekmuseum Princessehof te Leeuwarden 
voor de aankoop een collectie Art-nouveau keramiek, 
het Dordrechts Museum te Dordrecht voor de aan-
koop van Trompe-l’oeil plafondstuk met De raaf die 
beroofd wordt van de veren waarmee hij zich had getooid 
van Abraham Bisschop, Museum Bredius te ’s-Gra-
venhage voor de aankoop van het schilderij Het 
gebed van Tobias en Sara van Jan Steen, Museum 
Boerhaave te Leiden voor de aankoop van het 
schilderij Portret van een bouwmeester en zijn vrouw 
van een Noord Nederlandse meester, Museum 
Belvedère te Heerenveen voor de aankoop van het 
schilderij Winterlandschap 1913 van Jan Mankes en 
Museum Catharijneconvent te Utrecht voor de aan-
koop van een houten gepolychromeerd beeld Piëta.

KRUGERFONDS

Het Krugerfonds is ingesteld op 1 augustus 2010 
ter herinnering van twee generaties kunstliefheb-
bers en kunstverzamelaars : de heer Ir. J. Kruger, 
zijn echtgenote mevrouw I.M. Kruger-Guldenaar 
en hun dochter mevrouw M. Kruger. De doelstel-
ling van het fonds komt overeen met die van de 
Vereniging Rembrandt, met de aantekening dat 
steun bij de aankoop van kunst die een relatie 
heeft met de Nederlandse architectuur een ze-
kere voorkeur geniet. Het fondsvermogen van 
€ 100.000 wordt gevormd uit de nalatenschap van 
mevrouw M. Kruger. Ten laste van dit fonds werd in 
2011 € 51.701 gebracht als bijdrage aan het Frans 
Hals Museum te Haarlem voor de aankoop van het 
schilderij De koningin van Sheba voor de tempel van 
koning Salomo in Jerusalem van Salomon de Bray en 
aan Museum Boerhaave te Leiden voor de aankoop 
van het schilderij Portret van een bouwmeester en zijn 
vrouw van een Noord Nederlandse meester. 

A.M. ROETERS VAN LENNEP FONDS

Het A.M. Roeters van Lennep Fonds is ingesteld 
in 2010 uit de nalatenschap van mevrouw A.M. 

JAARVERSLAG 2011



VERENIGING REMBRANDT

31  VERENIGING REMBRANDT

Kronenberg - Roeters van Lennep. De doelstelling 
van het fonds is het doen van schenkingen ten 
behoeve van de aankoop van werken van schilder-
kunst of kunstnijverheid van voor 1850 ten behoeve 
van het Nederlands openbaar kunstbezit. Het 
fonds vermogen bedroeg bij oprichting € 2.500.000 
en heeft in 2011 geen wijziging ondergaan.

TITUS CIRKEL/FONDS

Op 16 maart 2004 werd het Titus Cirkel  
opgericht; hieraan kunnen jongere, in kunst geïn-
teresseerde leden van de Vereniging Rembrandt, 
deelnemen met een bijdrage voor minimaal vijf 
jaar. Doelstelling is het via het Titus Fonds verlenen 
van financiële steun bij de aankoop van kunst- 
werken ten behoeve van Nederlandse openbare 
collecties via de Ver eniging Rembrandt. In 2011 
werd door 133 leden € 135.000 toegezegd.  
De kosten ten laste van dit fonds bedroegen in 
2011 € 2.227. Ten laste van dit fonds werd in 2011  
€ 110.000 gebracht als bijdrage aan het Stedelijk 
Museum Amsterdam te Amsterdam voor de  
aankoop van Untitled 1 en 2 van Dan Flavin.

UTRECHTSE REMBRANDT CIRKEL/FONDS

De Utrechtse Rembrandt Cirkel bestaat uit leden 
van de Vereniging Rembrandt die woonachtig 
zijn  in de provincie Utrecht. Zij vinden elkaar 
in hun belangstelling voor de kunst en hun toe-
wijding aan het openbaar kunstbezit. De oprich-
tingsbijeenkomst van de Utrechtse Rembrandt 
Cirkel vond op 20 november 2011. De leden van 
de Utrechtse Rembrandt Cirkel dragen jaarlijks 
€ 1.000 bij aan het Utrechtse Rembrandt Fonds 
gedurende vijf jaar. De leden kiezen jaarlijks aan 
welk door de Vereniging Rembrandt gesteund 
kunstwerk de Utrechtse Rembrandt Cirkel zijn 
naam wil verbinden. Dit hoeft niet noodzake-
lijkerwijs een kunstwerk met een relatie tot het 
Utrechtse te zijn.

CAIUS CIRKEL/FONDS

Op 10 oktober 2011 werd de Caius Cirkel (genoemd 
naar de Romeinse kunstminnaar en weldoener 
Caius Mecenas) opgericht, een gezelschap van 
jongere leden (20-ers en 30-ers) van de Vereniging 
Rembrandt die een substantiële jaarlijkse financiële 
bijdrage doen aan museale aankopen die door 
de Vereniging Rembrandt worden gesteund en 
die bijzondere activiteiten ontplooien vanuit hun 

gemeenschappelijke interesse in kunst.. De leden 
van de Caius Cirkel dragen € 500 bij aan het Caius 
Fonds gedurende vijf jaar en voor het eerst in het 
jaar 2012. De leden kiezen jaarlijks aan welk door 
de Vereniging Rembrandt gesteund werk de Caius 
Cirkel zijn naam wil verbinden.  

THEMAFONDSEN

CLAUDE MONET FONDS

Dit fonds is opgericht op 28 december 2009.  
De doelstelling van het fonds is het verlenen van 
financiële steun voor het verwerven van impressio-
nistische schilderkunst. Gedurende vijf jaar wordt 
jaarlijks door de schenkers een donatie gedaan van 
€ 15.000. De oprichters hebben te kennen gege-
ven bijdragen van derden aan het Claude Monet 
Fonds te verwelkomen. Aan hun oproep is gehoor 
gegeven, waardoor per 2011 de dotering aan het 
fonds dankzij een nieuwe schenking zal toenemen 
met € 2.000 per jaar gedurende vijf jaren.Ten laste 
van dit fonds werd in 2011 € 30.000 gebracht als 
bijdrage aan het van Gogh Museum te Amsterdam 
voor de aankoop van het schilderij la récolte des 
foins, Éragny van Camille Pissarro. 

GLASFONDS

De doelstelling van dit fonds, dat op 28 september 
2006 werd ingesteld, is het verlenen van financiële 
steun voor de aankoop van in het bijzonder glas van 
Andries Copier van na 1975. Het fondsvermogen 
is in 2011 versterkt met € 3.000 dankzij een parti-
culiere schenking. Het fondsvermogen bedraagt 
derhalve per eind 2011 € 8.800.

MODERNE KUNST

Dit fonds is ontstaan dankzij een periodieke 
 schenking. Gedurende vijf jaar wordt jaarlijks door 
de schenker een donatie gedaan van € 2.500

SCHILDERKUNST 17DE EEUW

In mei 2007 werd het themafonds Schilderkunst 
17de eeuw opgericht. Doelstelling is het verlenen 
van financiële steun bij de aankoop van schilder-
werken uit de Gouden Eeuw. Het fondsvermogen 
is in 2011 met € 10.000 afgenomen als gevolg van 
een bijdrage aan het Museum Bredius te ’s-Graven-
hage voor de aankoop van Het gebed van Tobias en 
Sara van Jan Steen.
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KORTLOPENDE SCHULDEN (8)

 31-12-2011  31-12-2010

 €  €

Schenkingsverplichtingen 1.299.800  1.096.845
Vooruitontvangen contributies 463.368  409.640
Overige schulden en overlopende passiva 143.317  111.672

 1.906.485  1.618.157 

Schenkingsverplichtingen
Dit betreft de per balansdatum toegezegde maar nog niet uitgekeerde schenkingen met een totaalbedrag 
van  € 1.299.800. Deze verplichtingen zullen naar verwachting in 2012 worden voldaan.

Vooruitontvangen contributies
Dit betreft de per balansdatum ontvangen contributies voor het volgend verslagjaar met een totaalbedrag 
van  € 463.368.

Overige schulden en overlopende passiva
 31-12-2011  31-12-2010

 €  €

Crediteuren 51.317  25.023
Effectenbeheer 39.801  36.648 
Publiciteit en mailing 38  4.316
Accountant- en administratiekosten 12.050  11.748
Loonbelasting 15.427  14.095
Bureaukosten 12.764  11.623
Kantoor en algemene kosten 2.954  3.697
Notariskosten 1.966  4.522
Vooruitontvangen donaties 7.000  —

 143.317  111.672 
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PRENTEN EN TEKENINGENFONDS

In april 2006 werd het Prenten en tekeningenfonds 
opgericht. Doelstelling is het verlenen van financiële 
steun bij de aankoop van prenten en tekeningen. 
Gedurende vijf jaar wordt jaarlijks door de schenker 
een donatie gedaan van € 1.000. Bovendien heeft 
het bestuur in 2006 besloten om uit de nalaten-
schap van de heer A.J.C. Molster € 199.000,- aan 
dit fonds toe te voegen. Ten laste van dit fonds 
werd in 2011 € 77.000 gebracht als bijdrage aan 

het Rijksmuseum Amsterdam te Amsterdam voor 
de aankoop van het boek ‘De geneologie van de 
heren van Culemborg’ van Nicolaas de Kemp.

ZILVERFONDS

Uit de baten van de nalatenschap van mevrouw 
L.L. Sjoer, overleden op 7 augustus 2004, werd in 
2005 door het bestuur een bedrag bestemd van 
€ 45.000 ten behoeve van bijdragen bij aankopen 
van zilveren voorwerpen door musea.
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BATEN

BATEN UIT EIGEN FONDSENWERVING (9 )

  2011  2010

  €  €

Contributies  551.165  531.754
Giften  1.511.233  3.333.073
Erfstellingen en legaten  2.480.064  1.527.265
Bijdrage Prins Bernhard Cultuurfonds  725.000  650.000

  5.267.462  6.042.092

CONTRIBUTIES

Het aantal leden bedroeg ultimo 2011 : 11.257  (2010: 11.038). 

GIFTEN

Dit betreft de in 2011 ontvangen dan wel ter beschikking gestelde giften ad € 1.511.233 (2010 : € 3.333.073). 
Hierin zijn begrepen de ontvangsten ten behoeve van het Titus Fonds € 135.000, Utrechte Rembrandt 
Cirkel € 26.500, Stortenbeker Fonds € 80.000, Fonds voor 20e eeuwse Nederlandse schilderkunst € 50.000., 
Rembrandt Fonds Leppink-Postuma € 40.000, Claude Monet Fonds € 17.000, BankGiro Loterij Aankoopfonds 
€ 300.000, P.H. Soeters Fonds voor de 20ste Eeuwse glaskunst € 20.000, St. Gisbert van Laackfonds € 515.700, 
Glasfonds € 3.000, Fonds voor moderne kunst € 7.500, St. Zabawas € 8.000 en het KF Heinfonds € 50.000.
De bijdrage van St. Zabawas is een schenking ten behoeve van de uitgaven van het bulletin en de bijdrage 
van KF Heinfonds is een schenking voor het jaar 2010 en 2011 ten behoeve van de communicatie met 
 betrekking tot Fellowship van de Vereniging Rembrandt.

BIJDRAGE PRINS BERNARD CULTUURFONDS

Sinds 1960 stelt het Prins Bernhard Cultuurfonds een deel van haar door loterij gelden verkregen inkomsten 
ter beschikking van de Vereniging Rembrandt met als bestemming steunverlening bij kunstaankopen.  
In 2011 bedroeg deze bijdrage € 725.000 (2010: € 650.000) waarvan € 60.000 bij voorkeur bestemd is voor 
aankopen door kleinere musea.

BATEN UIT BELEGGINGEN

Directe baten en koersresultaat beleggingen (10)
Het resultaat hiervan is als volgt samengesteld:
  2011  2010 

  €  € 
Directe baten:
– dividenden  157.351  95.506
– couponrente  389.247  278.319
– rente geldmiddelen  14.674  10.881
  561.272  384.706  
Ongerealiseerd resultaat (593.860)  741.931
Gerealiseerd resultaat (82.613)  242.514
Koerswinst/(verlies) effecten  (676.473)  984.445

  (115.201)  1.369.151

Toelichting op de staat van baten en lasten
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1.  Uit het BankGiro Loterij Aankoop-
fonds

2. Waarvan € 30.000,-  uit het Claude 
Monet Fonds

3. Uit het Krugerfonds

4. Waarvan € 50.700,- uit het Bankgiro 
Loterij Aankoopfonds en € 39.300 
uit het Willem en Mary Reus – de 
Lange Fonds i/o

5. Waarvan € 100.000 uit het BankGiro 
Loterij Aankoopfonds en € 10.000 
uit het Fonds voor 17e Eeuwse 
Nederlandse Schilderkunst.

6. Waarvan 9.000,- uit het BankGiro 
Loterij Aaankoopfonds en € 
9.000,- uit het Krugerfonds

7. Waarvan € 110.000,- uit het Titus 
Fonds 

8. Uit het Prenten- en tekeningen fonds

9. Uit het BankGiro Loterij 
Aankoopfonds

10. Uit het BankGiro Loterij 
Aankoopfonds

11. Bij het verschijnen van dit verslag 
was de aankoop nog niet definitief

LASTEN 

BESTEED AAN DOELSTELLINGEN (11) 

VERLEENDE EN TOEGEZEGDE SCHENKINGEN

Dit betreft de uitbetaalde dan wel toegezegde bijdrage aan musea ten behoeve van ondersteuning bij  
de aankoop van kunstwerken. Deze schenkingen worden bestreden uit giften.
In 2011 werden door het bestuur 25  aanvragen voor steunverlening van musea behandeld. Hiervan 
werden 17 aanvragen gehonoreerd, 6 werden afgewezen en 2 aanvragen werd teruggetrokken. Van de 
gehonoreerde aanvragen werd er 1 op de veiling overboden en 1 alsnog, in 2012, teruggetrokken.  
Het totale bedrag aan toezeggingen bedroeg € 2.132.324 (2010: € 2.243.095). Hiervan komt € 578.701 
(2010: € 756.024) ten laste van de Fondsen op Naam. De totale aankoopkosten van de door de 
Vereniging Rembrandt gesteunde kunstwerken bedroegen € 10.900.000 (2010: € 11.780.000).  
De bijdrage van de Vereniging  hieraan was aldus ca. 20%.

p   Keramiekmuseum Princessehof: collectie Art-nouveau keramiek € 37.500,- 1

p   Van Gogh Museum: Camille Pissarro, schilderij la récolte des foins, Éragny  € 160.000,- 2

p   Frans Hals Museum: Salomon de Bray, schilderij De koningin van Sheba voor de tempel  € 42.701,- 3 
van koning Salomo in Jerusalem

p   Teylers Museum: Karel van Mander, tekening Wie wat bewaart, die heeft wat €34.240,-

p   Rijksmuseum Amsterdam: Christoph III Ritter, Een aardglobe en een hemelglobe € 250.000,-

p   Dordrechts Museum: Abraham Bisschop, Trompe-l’oeil plafondstuk met De raaf  € 90.000,- 4 
die beroofd wordt van de veren waarmee hij zich had getooid

p   Museum Bredius: Jan Steen, schilderij Het gebed van Tobias en Sara  € 200.000,- 5

p   Museum Boerhaave: Noord Nederlandse meester, schilderij Portret van een  €18.000,- 6 
bouwmeester en zijn vrouw

p   Stedelijk Museum Amsterdam: Dan Flavin, lichtinstallatie, Untitled 1 en 2 € 210.000,- 7

p   Rijksmuseum Amsterdam: Nicolaas de Kemp, boek De geneologie van de heren van Culemborg € 77.000,- 8

p   Dorderchts Museum: Willem de Zwart, schilderij Aan het strand  € 35.000,-

p   Museum Belvedère: Jan Mankes, schilderij Winterlandschap 1913 € 77.500,- 9

p   Museum De Lakenhal: Rembrandt van Rijn, schilderij Brillenverkoper  € 275.000,-

p   Museum Catharijneconvent: houten, gepolychromeerd beeld, Piëta  €25.300,- 10

p   Kasteel De Haar, atelier Pieter van Aelst, drie wandtapijten € 600.000,- 11

p   Fries Museum Leeuwarden : Dirck de Horn, schilderij Vanitasstilleven  € 83,-  
(in 2010 reeds € 32.000,- toegekend)
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BESTEMMING   Besteed Fondsen- Doel- Beheer en Beleggingen- Totaal Begroot Totaal 
   doelstellingen werving stelling administratie  2011 2011 2010

  € € € € € € € €  
Verleende en toegezegde 2.132.324     2.132.324 p.m. 2.243.095
schenkingen
Personeelskosten   89.366 312.779 44.683  446.828 430.000 250.718  
Accountantskosten   2.499 8.747 1.250  12.495 10.000 11.305  
Publiciteit en communicatie   22.626 79.192 11.313  113.131 175.000 153.922  
Bulletin   23.046 80.661 11.523  115.230 100.000 85.003  
Kantoor en algemene kosten   14.639 51.236 7.319  73.195 100.000 23.194  
Huisvesting   6.927 24.244 3.463  34.635 40.000 20.382  
Automatisering   11.601 40.605 5.801  58.007 75.000 28.758  
Ver. Rembrandt fellowship   5.202 18.208 2.601  26.012 25.000 25.000  
Kosten van beleggingen     156.614 156.614 100.000 148.239  
Overig   19.152 67.033 9.576  95.762 45.000 43.307 

   2.132.324 195.059 682.706 97.529 156.614 3.264.232 1.000.000 3.032.923

35  VERENIGING REMBRANDT

Toelichting lastenverdeling (12)

De toerekening van de totale kosten van de eigen 
organisatie aan enerzijds de doelstelling en ander-
zijds de fondsenwerving geschiedt, voor wat betreft 
de secretariaatskosten (personeel), op basis van 
de daaraan geschatte tijdsbesteding. De kosten 
inzake drukwerk, kantoorbenodigdheden en porti, 
automatisering, bulletin en leden- en fondsen-
werving zijn toegerekend op basis van de voor de 
onderscheiden categorieën uitgegeven kosten. Het 
bulletin geeft uitgebreide beschrijvingen van kunst-
werken waarvan de aankopen door de Vereniging 
Rembrandt ondersteund werden. 

e uitgaven voor de leden- en fondsenwerving zijn 
primair bedoeld voor het werven van leden en bijdra-
gen, doch attenderen daarnaast op de doelstelling en 
de resultaten daarvan. Per 2011 worden deze lasten 
verantwoord onder publiciteit en communicatie.

PERSONEELSKOSTEN

Het gemiddeld aantal vaste personeelsleden, 
 uitgedrukt in fulltime arbeidsplaatsen, bedroeg 5,2 
(2010: 4,8).
Het bruto jaarsalaris inclusief vakantietoeslag van 
de directeur bedroeg € 82.493 (2010: € 83.748). 
Het bestuur geniet geen bezoldiging. De hogere 
personeelskosten vinden hun oorzaak in de uit-
breiding van het personeelsbestand, alsmede door 
de afkoop van een arbeidsovereenkomst en door 
een overlijdensuitkering. Voor het eerst per 1 juni 
2011 is er een pensioenregeling afgesloten voor de 
werknemers op basis van een beschikbare premie-
regeling.

ACCOUNTANTSKOSTEN

De accountantskosten hebben betrekking op de 
jaarrekeningcontrole en zijn overeenkomstig de 
gemaakte afspraken.

PUBLICITEIT EN COMMUNICATIE

De kosten voor publiciteit en communicatie zijn 
binnen de begroting gebleven. Naast de begrote 
€ 125.000 was voor 2011 een bedrag opgenomen 
van € 50.000 voor leden- en fondsenwerving. Per 
2011 werden beide activiteiten samengevoegd en 
verantwoord onder publiciteit en communicatie. 
Voor deze post was aldus feitelijk € 175.000 be-
schikbaar. Een deel hiervan was gereserveerd voor 
een nieuwe website. In het verslagjaar werd deze 
nog niet gerealiseerd.
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Personeelskosten 2011 2010

 € €

Lonen en Salarissen 287.966 185.943
Sociale lasten 34.917 25.238
Pensioen lasten 20.811 12.538
Administr. ondersteuning 65.988 —
Pensioen lasten 37.146 29.998

 446.828 250.718
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BULLETIN

De hogere kosten van het Bulletin zijn in belang-
rijke mate toe te schrijven aan de uitgaven van een 
verkort jaarverslag alsmede vooruitbetaalde papier-
kosten. De kosten zijn echter exclusief de sponso-
ring van de stichting Zabawas van € 8.000 (2010 : 
€ 10.000). De werkelijke kosten bedroegen in 2010 
exclusief de sponsoring € 95.003.  

KANTOOR EN ALGEMENE KOSTEN

De hogere kantoor en algemene kosten vinden 
hun oorzaak in de hogere kosten voor kantoorbe-
nodigdheden als gevolg van de verhuizing van het 
bureau alsmede eenmalige kosten ten behoeve van 
advies- en organisatiekosten.

HUISVESTINGSKOSTEN

De hogere huisvestingskosten vinden hun oorzaak 
in de hogere huurkosten als gevolg van de verhui-
zing van het Lange Voorhout naar de Denneweg.

AUTOMATISERING

De vereniging hanteert geen afschrijvingen op 
de kantoorinventaris. De hogere automatiserings-
kosten vinden hun oorzaak in het verbeteren en 
optimaliseren van de automatisering alsmede als 
gevolg van de verhuizing.

VERENIGING REMBRANDT FELLOWSHIP 

Het Vereniging Rembrandt fellowship werd door 
het bestuur in 2009 ingesteld om inhoud te geven 
aan de educatieve doelstelling van de Vereniging. 
De kosten betreffen een bijdrage ad 
€ 25.000,- aan de Universiteit Utrecht en € 1.012 
voor ontvangstkosten in Museum Boijmans van 
Beuningen.

LEDEN- EN FONDSENWERVING

Deze kosten worden per 2011 verantwoord onder 
de post publiciteit en communicatie.

OVERIGE

In de overige kosten zit mede een mogelijke 
 oninbaarheid van debiteuren (contributies) van 
€ 63.855.

SPECIFICATIE VAN DE KUNSTVOORWERPEN

De op de balans als € 1 opgenomen kunstvoor-
werpen betreffen:

–  Het Gastenboek voor de bezoekers aan het 
Cabinet de Vos, in bruikleen bij het Rijksmuseum 
te Amsterdam

–  Een aantal objecten uit de collectie van de heer 
en mevrouw Roelofsz-Dunlop. Deze objecten 
zijn in 2005 geschonken aan de Vereniging 
Rembrandt, maar bevinden zich in bruikleen bij 
de heer en mevrouw Roelofsz-Dunlop. De objec-
ten zullen te zijner tijd aan daartoe aangewezen 
en aan te wijzen musea worden geschonken.

–  Het schilderij van Karel Appel, getiteld Le roi 
couronné werd in het verslagjaar uit particulier 
bezit aan de Vereniging Rembrandt geschonken. 
Het kunstwerk werd vervolgens in bruikleen 
gegeven aan Stichting Hannema-De Stuers 
Fundatie te Wijhe.
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Overige gegevens




