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Visie
Een rijk, bloeiend en breed toegankelijk openbaar kunstbezit draagt bij 
aan een betere samenleving. Daarom verleent de Vereniging Rembrandt 
financiële steun bij aankopen van belangrijke kunstwerken door Nederlandse 
musea. Daarbij hanteert zij als uitgangspunt dat een aankoop een verrijking 
betekent, niet alleen voor het betreffende museum, maar ook voor onze 
nationale collectie als geheel. Iedereen die om kunst geeft, kan hier direct 
aan bijdragen. 

Doelstelling
Het doel van de Vereniging Rembrandt 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.

(artikel 3 van de statuten)
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VERZAMELGEBIED GESTEUND    PRENTEN EN TEKENINGEN

De Kruisiging van Christus
Jan van Eyck (atelier of navolger van) 
1440-50 
Bijdrage: € 123.332 uit het Dura Kunstfonds
MUSEUM BOIJMANS VAN BEUNINGEN
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Christus en de Samaritaanse vrouw bij de stad Breda
1518-20 
Bijdrage: € 38.000 uit het BankGiro Loterij Aankoopfonds
BREDA’S MUSEUM
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Terugblikken en vooruitzien

In 2013 heeft de Vereniging Rembrandt met het recordbedrag van € 2.8 miljoen bijgedragen aan 
aankopen van kunstwerken die de Collectie Nederland blijvend versterken. Dankzij haar ruim 11.000 
leden, haar inmiddels 31 Fondsen op Naam en verzamelfondsen, de jaarlijkse bijdrage van het Prins 
Bernhard Cultuurfonds en van de BankGiro Loterij, heeft de Vereniging Rembrandt 18 gedroomde 
aankopen van 13 verschillende musea mede mogelijk gemaakt. De bijdragen aan deze aankopen gaan 
van 10% tot maximaal 50% van het aankoopbedrag.

Met dit persbericht sloot de Vereniging Rembrandt 2013 af: ‘Een recordbedrag aan financiële 
steun, verdeeld over 18 aankopen’. De ambitie is daarbij niet zozeer om steeds meer aankopen  
te steunen, maar om procentueel hogere bijdrages te kunnen geven aan ambitieuze aankopen.  
Het begrip ambitieuze aankoop wordt relatief beschouwd: een kunstwerk moet behoren tot de 
beste in zijn soort. Zo wordt de Japanse lakkist voor het Rijksmuseum met dezelfde overtuiging 
gesteund als de bloemguirlande van Pieter Gallis voor het Westfries Museum. 

Minister Bussemaker van OCW publiceerde op 10 juni 2013 haar visie op het museumbestel in de 
museumbrief Samen werken, samen sterker. Opvallend is de veranderde toon van de minister ten 
aanzien van het belang van de Nederlandse musea die ‘…een dynamische culturele sector vormen 
en een grote bijdrage leveren aan de ontwikkeling van kennis, historisch besef en identiteit’. 

Kern van die dynamische culturele sector is naar de vaste overtuiging van de Vereniging Rembrandt 
de ‘Collectie Nederland’. Die is er niet vanzelf gekomen. Alles wat nu als onlosmakelijk onderdeel 
van deze collectie wordt beschouwd, is er ooit gekomen, vooral dankzij de betrokkenheid  
van particulieren en hun behoefte iets bijzonders veilig te stellen en door te geven. Wie dat  
beseft, weet dat wat er nu is te zien in de Nederlandse musea getuigt van een collectief  
mecenaat waarvan het resultaat alleen maar een wonder kan heten.  

EENHEID IN VERSCHEIDENHEID

Het ledental van de Vereniging Rembrandt groeide in 2013 en ook de financiële betrokkenheid 
van de leden is met de introductie van de meesterlidmaatschappen versterkt. Iemand kan 
instappen als Jongmaat en uitgroeien van Jonge meester, Leermeester, Gildemeester tot Hollandse 
meester. De mogelijkheid om aan te geven aan welk verzamelgebied iemand wil bijdragen, 
wordt ook steeds meer benut. Een bijdrage van een Gildemeester, met als aangegeven voorkeur 
de Middeleeuwen, werd in hetzelfde jaar besteed aan de aankoop door het Stedelijk Museum 
Alkmaar van het schilderij Jacob trekt bij Laban weg (ca. 1535) van Cornelis Cornelisz Buys. 
Ook het aantal Cirkellidmaatschappen groeit. Om met de jeugd te beginnen: de Caius Cirkel 
kent inmiddels 70 leden. De Titus Cirkel vierde dit jaar zijn tienjarig bestaan en verbond voor 
de 17de keer zijn naam aan een aankoop, dit keer aan een recent werk van Jim Shaw, een van 
de vooraanstaande hedendaagse kunstenaars. Het werk van Shaw sluit goed aan bij het surreële 
karakter van de moderne kunstcollectie van Museum Boijmans van Beuningen. De Utrechtse 
Rembrandt Cirkel is de eerste van de provinciecirkels. Het succes van deze Cirkel zal naar 
verwachting ook andere provincies inspireren.

Er zijn leden – en soms ook niet-leden – die bijdragen door de Vereniging in hun testament te 
bedenken en zo, zoals een lid ons schreef, ‘hun bijdrage ook richten op de toekomst van de 
Vereniging’. Legaten die wij  graag een naam en een passende bestemming geven. Zo is het legaat 
van ons in 2012 overleden erelid mevrouw dr. E. Frederiks omgezet in een fonds dat haar naam 
draagt en dat zal worden besteed aan aankopen van werken van schilderkunst of kunstnijverheid 
van voor 1880. 

VERZAMELGEBIED GESTEUND    MIDDELEEUWSE KUNST
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Scène uit de verovering van Amerika
Jan Jansz. Mostaert
ca. 1535 
Bijdrage: € 300.000
RIJKSMUSEUM AMSTERDAM
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MAAK DEEL UIT VAN KUNST IN NEDERLAND

Deel willen uitmaken van de nationale kunstcollectie begint vaak bij de bewustwording van  
het belang van de schatten die in de musea zijn te zien. De Vereniging Rembrandt probeert dit 
belang op allerlei manieren onder de aandacht te brengen. Met dank aan het K.F. Hein Fonds, 
kijkt Peter Hecht, fellow van de Vereniging, of de geschiedenis van de Hollandse schilderkunst te 
vertellen is aan de hand van honderd en enige schilderijen, te zien in de Nederlandse openbare 
collecties. Het eerste resultaat aan de hand van stillevens is te vinden op de website van de 
Vereniging onder de titel Boek in de maak. Via de vernieuwde site en social media vertelt de 
Vereniging over nieuwe aanwinsten. Ook alle ooit door haar gesteunde werken zijn op de site 
te vinden. Een indrukwekkend overzicht van resultaten uit het verleden, dat alle reden geeft tot 
vertrouwen dat de werken die nu gesteund worden ook in de toekomst van belang zullen zijn.

Vertrouwen krijgt de Vereniging ook van het Prins Bernhard Cultuurfonds, sinds jaar en dag de 
grootste afzonderlijke begunstiger van de Vereniging, en van de BankGiro Loterij, die in 2013 
haar jaarlijkse bijdrage verhoogde van € 300.000 naar € 400.000. Deze laatste bijdrage vormt het 
BankGiro Loterij Aankoopfonds, waaruit steun kan worden verleend aan musea die niet direct zelf 
beneficiënt zijn van de Loterij. Zo kon de Vereniging de aankoop mogelijk maken van Offrande de 
Couleurs: Blanc-Rouge-Noir van de Malinese kunstenaar Abdoulaye Konaté. Met deze aankoop 
brengt het Afrika Museum de dialoog op gang tussen hedendaagse kunst uit Afrika en kunst uit  
de Afrikaanse diaspora

STAAN VOOR DE COLLECTIE NEDERLAND

Een dynamische openbare collectie, en 11.503 betrokken leden die nieuwe iconen van de 
toekomst helpen verzamelen. Daar staat de Vereniging Rembrandt voor. Met als belangrijk 
uitgangspunt dat de collectie altijd goed wordt bewaard, beheerd en getoond. 

Daarbij hoort dat de Vereniging Rembrandt zich laat horen als openbare collecties worden 
bedreigd door een verslechterende economische conjunctuur. Het openbaar kunstbezit is  
van ons allemaal, ook als het juridisch gesproken eigendom van een gemeente of de staat is.  
Ook innovatieve bestuurders moeten beseffen dat zij in de eerste plaats rentmeesters en 
beheerders zijn van de aan hen toevertrouwde collecties. 

De voorgenomen verkoop van de Afrikacollectie door het Wereldmuseum in Rotterdam lijkt 
afgewend nu de Rotterdamse gemeenteraad op 23 januari 2014 het protocol voor afstoten  
van objecten heeft aangenomen. De Leidraad voor Afstoting van Museale Objecten (LAMO) is 
aangescherpt, waarbij het advies van de Vereniging Rembrandt is overgenomen om een 
onafhankelijk adviescollege in te stellen om bij een voorgenomen afstoting het object of de 
objecten te kunnen toetsen op beschermwaardigheid. Het in 2012 ingestelde Ekkart Fonds voor 
kunsthistorisch onderzoek heeft een eerste beurs toegewezen aan het Westfries Museum in Hoorn. 
Met dit fonds benadrukt de Vereniging het belang van goed kunsthistorisch onderzoek gericht  
op de collectie van een museum en uiteindelijk op de gehele openbare kunstcollectie. Het vak 
Culturele en Kunstzinnige Vorming (CKV) blijft een verplicht examenvak op de middelbare 
scholen. Vanwege de dreigende sluiting van Historisch Museum De Waag schreef de Vereniging 
een bezorgde brief aan het college van B en W van Deventer. Die dreiging is op dit moment 
allerminst geweken en lijkt ook voor het Speelgoedmuseum te gelden. 

Ook de Rembrandtlezing 2013 stond in het teken van de waakhondfunctie van de Vereniging 
Rembrandt: Cas Smithuijsen, bestuurslid van de Vereniging Rembrandt en directeur van de 
Boekmanstichting, waarschuwde in zijn lezing met als titel Het openbaar kunstbezit in gevaar?!,  
dat het voor de Vereniging nu meer dan ooit nodig is alert te zijn en initiatieven te nemen die 
gezien haar doelstelling en expertise van haar mogen worden verwacht. Bewust van wat verzameld 
is, bevlogen ook nu te verzamelen, om zo de kunstschatten op onze beurt weer door te kunnen 
geven aan generaties na ons.
 

Martijn Sanders    Fusien Bijl de Vroe-Verloop
Voorzitter    Directeur

VERZAMELGEBIED GESTEUND    SCHILDERKUNST 16DE EN 17DE EEUW
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Berglandschap met de heilige Hieronymus
Paul Bril
1592 
Bijdrage: € 200.000, waarvan € 100.000 uit het  
A.M. Roeters van Lennep Fonds
MAURITSHUIS

VERZAMELGEBIED GESTEUND    SCHILDERKUNST 16DE EN 17DE EEUW
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Verrijken van het Nederlands 
openbaar kunstbezit

Door musea financieel te steunen bij de aankoop 
van bijzondere kunstwerken, wordt de Nederlandse 
kunstcollectie – de Collectie Nederland – op topniveau 
gehouden en verder uitgebouwd. De eerste doelstelling 
van de Vereniging Rembrandt is dan ook om het open-
baar kunstbezit te verrijken. Iedereen die om kunst 
geeft, kan hieraan direct bijdragen. Een rijk, bloeiend en 
breed toegankelijk openbaar kunstbezit draagt bij aan 
een betere samenleving. De aankopen die de Vereniging 
mede mogelijk maakt, moeten niet alleen voor het 
betreffende museum een verrijking van de verzameling 
zijn, maar ook voor onze nationale collectie als geheel.  

HOE STEUNVERLENING WERKT

Het Bestuur van de Vereniging Rembrandt besluit of  
een aanvraag van een museum al dan niet wordt 
gehonoreerd. Het Bestuur laat zich hierbij adviseren  
door leden van de Raad van Adviseurs. Het Bestuur  
heeft geen rigide reglement voor steunverlening.  

Dat is bij de beoordeling van kunstwerken niet werkbaar. 
Wel zijn er algemene criteria als handleiding voor aan-
vragende musea. 
Algemene uitgangspunten voor steunverlening zijn 
dat de aankoop waarde toevoegt aan ons openbaar 
kunstbezit, dat het van hoge kwaliteit is, dat het past 
in de collectie van het aanvragende museum, en dat de 
herkomst onomstreden is. Ook de aankoopprijs wordt 
meegenomen in de overweging. 
Een museum ontvangt na telefonisch contact een 
aanvraagformulier van het Bureau van de Vereniging 
Rembrandt. Het Bestuur buigt zich vervolgens 
volgens een vast protocol over de aanvraag. Indien 
een bestuurslid op enigerlei wijze betrokken is bij het 
aanvragende museum, wordt hij/zij gedurende de 
beraadslagingen verzocht de vergadering te verlaten.  
In geval van honorering van steunverlening wordt het 
aanvragende museum schriftelijk geïnformeerd. Een 
afwijzing gebeurt mondeling. Er is geen beroep mogelijk. 

Museumontvangst in het 

Noordbrabants Museum 

en het Stedelijk Museum 

’s-Hertogenbosch na 

afloop van de Algemene 

Ledenvergadering

VERZAMELGEBIED GESTEUND    SCHILDERKUNST 16DE EN 17DE EEUW
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VERZAMELGEBIED GESTEUND    KUNSTNIJVERHEID

Bloemenhouder
Lambert Cleffius en Plateelbakkerij De Metaale Pot
ca. 1685-90 
Bijdrage: € 50.000
KERAMIEKMUSEUM PRINCESSEHOF
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18 AANKOPEN IN 2013 

In 2013 zijn 32 aanvragen voor steunverlening behandeld. 
Hiervan werden er 19 gehonoreerd, waaronder de lening 
aan Kasteel de Haar uit 2012 die in 2013 is omgezet 
in een schenking. 11 aanvragen werden afgewezen, 
2 werden teruggetrokken. Van de 19 gehonoreerde 
aanvragen werd er één op de veiling overboden. 
Daardoor werd uiteindelijk aan 18 aankopen bijgedragen 
met een totaalbedrag van € 2.817.204. Hiervan komt  
€ 1.879.187 uit de algemene middelen en gaat € 938.017 
ten laste van Fondsen.  
Ter vergelijking: in 2012 zijn 39 aanvragen behandeld, 
waarvan er 25 werden gehonoreerd, twee daarvan 
werden op veilingen overboden. Aan de uiteindelijke 
23 aankopen werd in totaal € 2.265.718 bijgedragen. 
Daarvan kwam € 1.590.580 uit de algemene middelen  
€ 675.138 ten laste van Fondsen.

 1  Museum Boijmans Van Beuningen: Jan van Eyck 
(atelier of navolger van), De Kruisiging van Christus, 
1440-50 (€ 123.332 uit het Dura Kunstfonds)

 2  Breda’s Museum: Christus en de Samaritaanse vrouw 
bij de stad Breda, 1518-20 (€ 38.000 uit het BankGiro 
Loterij Aankoopfonds)

 3  Rijksmuseum Amsterdam: Jan Jansz. Mostaert, Scène 
uit de verovering van Amerika, ca. 1535 (€ 300.000)

 4  Mauritshuis: Paul Bril, Berglandschap met de heilige 
Hieronymus, 1592 (€ 200.000, waarvan € 100.000  
uit het A.M. Roeters van Lennep Fonds)

 5  Keramiekmuseum Princessehof: Lambert Cleffius  
en Plateelbakkerij De Metaale Pot, Bloemenhouder, 
ca. 1685-90 (€ 50.000)

 6  Stedelijk Museum Alkmaar: Cornelis Cornelisz Buys II,
   Jacob trekt bij Laban weg, ca. 1535 (€ 252.500, 

waarvan € 200.000 uit het BankGiro Loterij 
Aankoopfonds, € 50.000 uit het Stortenbeker Fonds 
en € 2.500 uit het Themafonds Middeleeuwen)

 7  Van Abbemuseum: Ilya en Emilia Kabakov,   
Let’s Go Girls, 2012 (€ 140.000)

8   Huis Van Gijn: Aert Schouman, Glas met stippelgravure 
van een wijndrinker, 1743 (€ 50.000, waarvan  
€ 25.000 uit het Willem en Mary Reus-de Lange 
Fonds en € 5.000 uit het Themafonds Glas)

 9  Afrika Museum: Abdoulaye Konaté, Offrandes de 
couleurs: Blanc, Rouge, Noir, 2007 (€ 20.000 uit het 
BankGiro Loterij Aankoopfonds)

 10  Rijksmuseum Amsterdam: Japanse lakkist, ca. 1640  
(€ 800.000 waarvan € 35.000 uit het Caius Fonds)

 
11  Rijksmuseum van Oudheden: Portretkop uit Cyprus, 

ca. 480-470 v. Chr. (€ 80.000, waarvan € 40.000 van 
de Utrechtse Rembrandt Cirkel)

 
12  Kasteel de Haar: Atelier van Peter van Aelst van 

Edingen, drie wandtapijten met de Verlossing van  
de mens, ca. 1500-10 (€ 26.000 uit Nationaal  
Fonds 1930)

 
13  Westfries Museum: Pieter Gallis, Een festoen met 

bloemen en fruit, 1675-85 (€ 18.600 uit het BankGiro 
Loterij Aankoopfonds)

 14  Museum Boijmans Van Beuningen: Jim Shaw, D’red 
Dwarf B’lack Hole, 2010 (€ 75.000 uit het Titus 
Fonds)

 15  Paleis Het Loo Nationaal Museum: Verguld zilveren 
kom en presenteerschaal, 1680 (€ 64.585, waarvan  
€ 34.000 uit het Mevrouw dr. E. Frederiks Fonds en  
€ 30.585 uit het Beatrijs de Rooij Fonds)

 16  Rijksmuseum Amsterdam: Josephus Augustus Knip, 
ensemble van 46 aquarellen, 1809-12 (€ 400.000, 
waarvan € 85.000 uit het Hendrik de Jong Fonds en  
€ 15.000 uit het Liente Dons Fonds)

 17  Rijksmuseum Amsterdam: Jacques de Gheyn II, 
Landschap met steile rotsen bij een rivier, 1603  
(€ 150.000, waarvan € 15.000 uit het Themafonds 
Prenten en Tekeningen) 

 
18  Centraal Museum: Gerrit Thomas Rietveld en Gerard 

A. van de Groenekan, prototype ‘Lage of Deense stoel’, 
1946-52 (€ 29.187)

VERZAMELGEBIED GESTEUND    KUNSTNIJVERHEID
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Jacob trekt bij Laban weg
Cornelis Cornelisz Buys II
ca. 1535 
Bijdrage: € 252.500, waarvan € 200.000 uit het BankGiro 
Loterij Aankoopfonds, € 50.000 uit het Stortenbeker Fonds  
en € 2.500 uit het Themafonds Middeleeuwen
STEDELIJK MUSEUM ALKMAAR
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INKOMSTEN VAN DE VERENIGING REMBRANDT

De Vereniging Rembrandt verkrijgt haar inkomsten uit:
 1 Contributies, giften, erfstellingen en legaten
 2  Jaarlijkse bijdragen van het Prins Bernhard 

Cultuurfonds en de BankGiro Loterij
 3 Opbrengsten van het belegde eigen vermogen

Voor de exacte bedragen verwijzen wij u graag naar de 
Staat van Baten en Lasten op p. 45.

VERMOGENS- EN BELEGGINGSBELEID

EIGEN VERMOGEN

Het belegde vermogen bestaat, in de terminologie van 
het Centraal Bureau Fondsenwerving, merendeels uit 
reserves. De Vereniging heeft een substantieel eigen 
vermogen. Om de continuïteit te verzekeren, stelt de 
Vereniging zich ten doel een zodanig eigen vermogen te 
hebben dat de jaarlijkse kosten van het Bureau kunnen 
worden gedekt uit de jaarlijkse baten uit belegging van 
dit eigen vermogen. Hiermee laat zij de jaarinkomsten uit 
contributies, legaten en schenkingen optimaal ten goede 
komen aan de doelstelling van de Vereniging. Alleen 
wanneer zich de mogelijkheid voordoet een aankoop van 
uitzonderlijk belang mogelijk te maken zal een beroep op 
de reserves worden gedaan. 

FONDSEN EN CIRKELS

De Vereniging belegt eveneens het vermogen dat in de 
fondsen is ondergebracht: dit zijn Fondsen op Naam, 
Themafondsen en Cirkels. De beleggingsresultaten van 
het vermogen van de fondsen (het saldo van zowel 
de baten als de lasten) worden aan de reserves van de 
Vereniging toegevoegd en zijn daarmee beschikbaar 
voor de doelstelling. Bij een klein aantal in het verleden 
opgerichte fondsen worden de beleggingsbaten 
overeenkomstig de toen gemaakte afspraken toegerekend 

aan de inkomsten van die fondsen (en de lasten aan de 
Vereniging) onder aftrek van verleende schenkingen. Bij 
één in het verleden opgericht fonds worden zowel de 
baten als de lasten van beleggingen toebedeeld aan het 
betreffende fonds (en derhalve niet aan de Vereniging). 

BELEGGINGSBELEID

De Vereniging Rembrandt hanteert een defensief 
beleggingsbeleid en belegt haar eigen vermogen en 
het vermogen van de fondsen voor 70% vastrentend 
en voor 30% in effecten (met een bandbreedte van 
10%). De Vereniging belegt niet in hedgefondsen of 
derivaten. Gebaseerd op langjarige ervaring mag van zo’n 
portefeuille een licht hoger rendement worden verwacht 
dan indien alleen in vastrentende waarden zou worden 
belegd. In 2013 is een positief resultaat bereikt van  
€ 1.768.904, oftewel 5,6%.

LIDMAATSCHAPPEN VERENIGING REMBRANDT

De ambitie blijft om het aantal leden en daarmee de 
contributies en de schenkingen te laten groeien. Want 
dan kan de Vereniging een hoger percentage van de 
aankoopsom van topkunst voor haar rekening nemen. 
Dat is extra van belang nu aankoopbudgetten van musea 
onder druk staan en externe financiering voor musea een 
voorwaarde is. 
De Vereniging heeft de ANBI-status en het CBF-keur 
voor goede doelen. De status van culturele instelling, van 
belang voor de Geefwet die 1 januari 2013 verlengd is 
tot tenminste 2017, maakt schenken aan de Vereniging 
fiscaal extra aantrekkelijk. 

Leden van de Vereniging Rembrandt zijn bijzonder 
betrokken, zowel financieel als inhoudelijk. Om de 
betrokkenheid meer kleur en verscheidenheid te 
geven, introduceerde de Vereniging in 2013 nieuwe 
lidmaatschapsvormen, mede ingegeven door het 
(historisch) geefgedrag van leden. Dit zijn, naast de 
bestaande contributie- en cirkellidmaatschappen, de 
‘meesterlidmaatschappen’. Elk lidmaatschap heeft nu 
een eigen naam, ontleend aan de ontwikkeling van 
Rembrandt als schilder: van Jongmaat en Gezel naar 
Jonge meester tot uiteindelijk Hollandse meester. 

Eind 2013 telde de Vereniging Rembrandt 11.503 leden, 
in 2012 waren dat er 11.324. Het ledental groeide en 
ook de financiële betrokkenheid van de leden is met de 
introductie van de nieuwe lidmaatschapsvormen versterkt.

Lidewij de Koekkoek - Stedelijk Museum Alkmaar: ‘Het verhaal 
van de verwerving van Jacob trekt bij Laban weg bewijst als geen 
ander de grote betekenis van particuliere schenkers. De gemeente 
Alkmaar onderschreef het belang van deze potentiële nieuwe 
aanwinst weliswaar en kwam het museum naar draagkracht 
tegemoet, maar daarmee was de aankoop van het schilderij van 
Cornelis Buys nog niet in zicht. Uiteindelijk is het leeuwendeel van 
de benodigde gelden door particulieren bijeengebracht.’

VERZAMELGEBIED GESTEUND    MIDDELEEUWSE KUNST
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Let’s Go Girls
Ilya en Emilia Kabakov
2012 
Bijdrage: € 140.000
VAN ABBEMUSEUM 

VERZAMELGEBIED GESTEUND    MODERNE EN HEDENDAAGSE KUNST
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JONGMAAT TOT HET 35STE LEVENSJAAR –  

EEN VAN DE NIEUWE LIDMAATSCHAPSVORMEN

Met een eenmalige schenking van € 1.000 is het per 
2013 mogelijk om (klein)kinderen lid te maken tot 
hun 35ste levensjaar. Een mooie manier om hen zo 
spelenderwijs de liefde voor kunst mee te geven en hen 
tegelijkertijd kennis te laten maken met het belang van 
het mecenaat voor kunst in Nederland. Zoals een van 
onze leden het treffend verwoordde: ‘wij willen onze 
kleinkinderen leren dat genieten van kunst verrijkend, 
maar niet vrijblijvend is. Er is aandacht, liefde en geld 
voor nodig, en daar kun je zelf aan bijdragen’. 

DE NIEUWE MEESTERLIDMAATSCHAPPEN

Bij een meesterlidmaatschap wordt een jaarlijks gelijke 
schenking voor een periode van tenminste vijf jaar 

vastgelegd in een notariële akte. Met dit lidmaatschap 
wordt optimaal gebruik gemaakt van fiscaal voordeel. 
De meesterlidmaatschappen kennen oplopende 
bedragen met eigen privileges en zijn geldig voor twee 
personen. Vanaf € 1.000 per jaar voor tenminste vijf jaar 
(Leermeester) kan de schenking geoormerkt worden aan 
een van de 13 verzamelgebieden in het bijbehorende 
Themafonds. In 2013 zijn via deze lidmaatschappen 
schenkingen toegewezen aan de Themafondsen 
Middeleeuwen, 18de-eeuwse schilderkunst, 19de-
eeuwse schilderkunst, Beeldhouwkunst, Kunstnijverheid 
en Fotografie, en ook de themafondsen Zilver, Prenten en 
Tekeningen, Glas, 17de-eeuwse schilderkunst, Moderne 
en hedendaagse kunst en Niet-westerse kunst werden in 
2013 versterkt dankzij nieuwe deelnemers. 
Deze groei van de Themafondsen is mede te danken 

Wat is een Themafonds?
Een gift aan de Vereniging Rembrandt kan 
persoonlijker gemaakt worden door deze toe 
te wijzen aan een specifiek verzamelgebied. 
Door deel te nemen aan één van de Thema-
fondsen kunnen leden gericht aankopen 
steunen binnen dit verzamelgebied. Vanaf 
het Leermeesterlidmaatschap kan hieraan 
worden deelgenomen. De Vereniging  
Rembrandt kent 13 Themafondsen die alle 
corresponderen met een verzamelgebied, 
zoals het Themafonds Middeleeuwen, het 
Themafonds Fotografie of het Themafonds 
17de-eeuwse schilderkunst. 

Wat is een Rembrandtcirkel?
Met Rembrandtcirkels wil de Vereniging 
Rembrandt haar ledenopbouw zichtbaar 
maken en daarom zijn deze ingestoken van-
uit een provincie of vanuit een generatie.  
Zo kent de Vereniging Rembrandt bijvoor-
beeld de Caius Cirkel voor leden tot 35 jaar, 
de Titus Cirkel voor leden vanaf 35 jaar en  
de Utrechtse Rembrandt Cirkel voor leden 
woonachtig in de provincie Utrecht. Leden 
hebben de mogelijkheid om met een groep 
van minimaal 25 gelijkgestemden – afkom-
stig uit dezelfde provincie of behorend  

tot een bepaalde leeftijdsgroep – een  
Rembrandtcirkel met een bijbehorend fonds 
op te richten door ieder tenminste € 5.000, 
eventueel in vijf jaarlijkse termijnen van  
€ 1.000, te schenken aan de Vereniging  
Rembrandt. De jaarlijkse gezamenlijke inleg 
voor een Rembrandtcirkel is tenminste  
€ 15.000 per jaar voor een periode van  
vijf jaar. De leden van een Rembrandtcirkel  
bepalen – binnen de doelstellingen van de 
Vereniging Rembrandt – de naam en de  
bestemming van hun Fonds. 

Wat is een Rembrandtfonds  
op Naam?
Met een Rembrandtfonds op Naam leveren 
leden op een bijzondere, heel persoonlijke 
wijze een bijdrage aan de Collectie Neder-
land. Een Fonds op Naam kan bij leven of bij 
erfstelling worden ingesteld. Dit biedt leden 
de mogelijkheid om schenkingen en erfstel-
lingen een specifieke bestemming te geven. 
Een Fonds op Naam kan worden opgericht 
vanaf tenminste € 75.000, eventueel in vijf 
jaarlijkse termijnen van tenminste € 15.000. 
De oprichter bepaalt zelf de naam en de 
doelstelling van het fonds, uiteraard mits 
passend binnen de doelstelling van de  

Vereniging Rembrandt. Op het moment dat 
het Bestuur financiële steun verleent aan een 
aankoop die valt binnen de gekozen doel-
stelling, zal – in overleg met de oprichter(s) – 
het fonds aangesproken worden.

Van legaat tot Rembrandtfonds 
op Naam
De Vereniging Rembrandt wordt goed  
bedacht in de testamenten van leden en  
ook van niet-leden. Vaak zijn er geen aan-
wijzingen van de erflater aan welk verzamel-
gebied de niet zelden aanzienlijke schenking 
mag worden besteed. In dat geval wordt de 
schenking toegevoegd aan de algemene  
middelen van de Vereniging Rembrandt.  
Indien de erflater bij leven aangeeft te willen 
nalaten aan de Vereniging Rembrandt, wordt 
in overleg ook een naam en een doelstelling 
in het testament vastgelegd. Zo blijft de 
naam van de schenker herinnerd. 

Voor een overzicht van de Fondsen op 
Naam, de Themafondsen en de Rembrandt-
cirkels verwijzen wij u naar het overzicht 
Fondsen op p. 46 van dit Bestuursverslag.

VERZAMELGEBIED GESTEUND    MODERNE EN HEDENDAAGSE KUNST

17  VERENIGING REMBRANDT –  BESTUURSVERSL AG EN JAARREKENING 2013



Glas met stippelgravure van een wijndrinker
Aert Schouman 
1743 
Bijdrage: € 50.000, waarvan € 25.000 uit het Willem en Mary 
Reus-de Lange Fonds en € 5.000 uit het Themafonds Glas
HUIS VAN GIJN

VERZAMELGEBIED GESTEUND    GLAS
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aan de 58 Gildemeesters (vanaf € 2.500 per jaar voor 
tenminste 5 jaar) die zich in 2013 aanmeldden tijdens 
het eerste voor dit nieuwe lidmaatschap georganiseerde 
Rembrandtdiner op Kasteel de Haar. 

In totaal werden in 2013 voor een totaalbedrag van  
€ 262.850 nieuwe meesterlidmaatschappen afgesloten.  
Aangezien dit aktelidmaatschappen zijn, zijn deze 
inkomsten voor de komende 4 jaar ook toegezegd. 
Tevens verwelkomde de Vereniging ook twee nieuwe 
Hollandse meesters, oprichters van een Fonds op Naam 
vanaf € 15.000 per jaar voor 5 jaar, waaronder het  
Mr. J.J.A.M. Kennis Fonds.

Het Mr. J.J.A.M. Kennis Fonds is opgericht in december 
2013. Dit fonds heeft als doel financiële steun te 
verlenen voor de aankoop van kunst vanaf 1500, met een 
voorkeur voor kerkelijke kunst, ten behoeve van openbare 
kunstcollecties in Nederland. 

CIRKELLIDMAATSCHAP

De betrokkenheid bij de Vereniging Rembrandt wordt 
ook versterkt door de leden die samen de verschillende 
Rembrandtcirkels vormen. Deze Cirkels brengen 
verbondenheid met elkaar en met de Vereniging, en 
brengen bovenal de gedeelde interesse in kunst tot uiting. 
Door elk jaar een beperkte groei van het ledental van een 
Cirkel na te streven, worden continuïteit van de Cirkel en 
het fonds van die Cirkel gegarandeerd. Het idee van de 
Cirkels is ontleend aan de Titus Cirkel, die sinds 2004 een 
bloeiend bestaan leidt. In 2011 zijn de Caius Cirkel en de 
Utrechtse Rembrandt Cirkel opgericht. In 2013 hebben de 
Cirkels in totaal € 204.800 opgebracht. Ook zijn in 2013 
de eerste stappen gezet die zullen leiden tot een Friese 
Rembrandt Cirkel en de KOG-Vereniging Rembrandt Cirkel. 

AANKOPEN MET DANK AAN REMBRANDTFONDSEN 

In 2013 is uit Themafondsen, fondsen van Rembrandt-
cirkels en Fondsen op Naam € 938.017 bijgedragen aan 
aankopen. Deze extra bijdragen zijn een substantieel 
bestanddeel van de inkomsten van de Vereniging 
Rembrandt en van groot belang om de gelden voor 
aankopen te kunnen verhogen. Op de website en 
in het Bulletin worden leden geïnformeerd over de 
schenkingsmogelijkheden en de fiscale voordelen. 
Het BankGiro Loterij Aankoopfonds van de Vereniging 
Rembrandt steunde de aankoop van maar liefst vier 
werken. De fondsen van de Rembrandtcirkels – de Caius 
Cirkel, de Titus Cirkel en de Utrechtse Rembrandt Cirkel 
– droegen elk bij aan een aankoop. De Themafondsen 
Prenten en Tekeningen, Middeleeuwse kunst en Glas 
zorgden er mede voor dat drie werken konden worden 
aangekocht. Ook het Dura Kunstfonds, het A.M. Roeters 
van Lennep Fonds, het Stortenbeker Fonds, het Willem 
en Mary Reus-de Lange Fonds, het Mevrouw dr. E. 
Frederiks Fonds, het Beatrijs de Rooij Fonds, het Liente 
Dons Fonds en het Hendrik de Jong Fonds droegen elk bij 
aan de aankoop van een werk in 2013.

De Vereniging Rembrandt richtte in 2013 met het legaat 
van haar erelid mevrouw dr. E. Frederiks het naar haar 
genoemde fonds op. Het Mevrouw dr. E. Frederiks Fonds 
heeft als doelstelling om schenkingen ten behoeve van de 
aankoop van werken van schilderkunst of kunstnijverheid 
van voor 1880 te bewerkstelligen.

VERHOGING BANKGIRO LOTERIJ AANKOOPFONDS

Op 5 februari 2013 verraste de BankGiro Loterij de 
Vereniging Rembrandt door haar voor vijf jaar toegezegde 
jaarlijkse bijdrage aan het BankGiro Loterij Aankoopfonds 
tussentijds te verhogen van € 300.000 naar € 400.000. 
Dit geld is bestemd voor ondersteuning van aankopen 
door musea die zelf geen beneficiënt zijn van de BankGiro 
Loterij. De Vereniging Rembrandt beschouwt de hogere 
bijdrage als een groot blijk van vertrouwen. 

 
 

VERZAMELGEBIED GESTEUND    GLAS

Mevrouw E. Stortenbeker: ‘Ik ben,  
ik moet dat nederig bekennen, niet een 
gepassioneerde kunstliefhebber maar het 
geeft mij zeer veel voldoening de openbare 
collectie zoveel mogelijk te steunen en te 
zien groeien. Elke aankoop die door het 
Stortenbeker Fonds of door andere fondsen 
wordt gedaan bezie ik met vreugde.’
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Offrandes de Couleurs: Blanc-Rouge-Noir
Abdoulaye Konaté
2007 
Bijdrage: € 20.000 uit het BankGiro Loterij Aankoopfonds
AFRIKA MUSEUM

VERZAMELGEBIED GESTEUND    NIET-WESTERSE KUNST
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Activiteiten voor en door onze leden

Leden nog meer betrekken bij de Vereniging Rembrandt. 
Dat is een belangrijk streven. Betrokken leden dragen het 
belang van het lidmaatschap van de Vereniging uit en 
enthousiasmeren en overtuigen anderen. Met meer leden 
kunnen we nog meer bereiken. 

In 2013 is in samenwerking met lid van de Raad van 
Adviseurs Erik Kessels en kunstenares Laurence Aegerter 
een wervingscampagne ontwikkeld. Voor de campagne 
zijn leden van de Vereniging gefotografeerd, ‘deel 
uitmakend’ van mede dankzij de Vereniging verworven 
kunstwerken. 

Een maandelijkse nieuwsbrief bracht leden op de hoogte 
van nieuwe aankopen, met de argumentatie waarom 

dit werk gesteund is. Ook verscheen in 2013 driemaal 
het Bulletin. Hierin komen onder andere leden aan het 
woord, vertellen conservatoren over het belang van ‘hun’ 
aankoop en deelt Henk van Os zijn kunstbeschouwingen 
met de leden. In het verslagjaar werd dit gecoördineerd 
door Fusien Bijl de Vroe en geredigeerd door Gerdien 
Wuestman. De vormgeving was van Van Rosmalen & 
Schenk in Amsterdam en het drukwerk en de distributie 
door Drukkerij Badoux in Houten.

VERSLAG VAN ACTIVITEITEN VOOR ONZE LEDEN

VOORJAARSONT VANGST IN HET NIEUWE RIJKSMUSEUM 

Op 20 april kwamen 2.000 leden van de Vereniging 
Rembrandt naar de exclusieve voorjaarsontvangst van de 
Vereniging, dit jaar georganiseerd in het Rijksmuseum, 
dat een week daarvoor officieel opende. Als dank voor 
de steun in 130 jaar en in de laatste 10 jaar in het 
bijzonder, bood het Rijksmuseum Amsterdam leden van 
de Vereniging het boekje Rijksmuseum, met dank aan de 
Vereniging Rembrandt aan. Het boekje geeft een overzicht 
van recente aanwinsten en andere hoogtepunten die de 
Vereniging Rembrandt mede mogelijk heeft gemaakt. Dit 
maakte de leden nog eens extra bewust van wat mogelijk 
is, verenigd in ‘Rembrandt’. 

ALGEMENE LEDENVERGADERING

Naast het verwelkomen van de twee nieuwe bestuurs-
leden Philip de Haseth Möller en Ruud Priem, werd node 
afscheid genomen van Elsbeth van Tets–van Tienhoven 
die in 2013 mede voor haar grote inzet voor de 
Vereniging een koninklijke onderscheiding ontving. 
Lisette Pelsers, directeur van het Kröller-Müller 
Museum, beargumenteerde haar aankoop Forme rumore 
di motocicletta van Giacomo Balla, Friso Lammertse, 

VERZAMELGEBIED GESTEUND    NIET-WESTERSE KUNST

De heer Blom en mevrouw Hertogh:  
‘Sinds begin april 2013 zijn wij lid van de 
Vereniging Rembrandt. Als lid van de 
Vereniging steun je een goed doel en de 
Rembrandtkaart stelt ons in de gelegenheid 
om hier dagelijks van te genieten. Kunst 
ontroert en verrijkt. Kunst raakt een diepere 
laag in het dagelijks leven. Wij zijn lid van  
de Vereniging omdat het belangrijk is te 
behouden wat mooi is.’

Wim Pijbes: ‘Wij hopen dat uw nieuwsgierigheid wordt  
geprikkeld door deze ‘Rembrandtgids’ en dat wij u nog vaak  
in het vernieuwde Rijksmuseum mogen ontmoeten.’ 

Uit de begeleidende brief bij het boekje ‘Rijksmuseum, met dank  
aan de Vereniging Rembrandt’. 

Voorjaarsontvangst 2013 in het 

Rijksmuseum te Amsterdam
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Japanse lakkist
ca. 1640 
Bijdrage: € 800.000 waarvan € 35.000 uit het Caius Fonds
RIJKSMUSEUM
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conservator van Museum Boijmans Van Beuningen, 
vertelde over de unieke kans om het pre-Eykiaanse 
Drieluik met de balseming van Christus te kunnen kopen. 
Evert van Straaten en Peter Schoon gaven aansluitend een 
inkijk in het besluit van het Bestuur deze beide werken te 
steunen. Na afloop werden de leden gastvrij ontvangen 
in het net weer geopende Noordbrabants Museum en 
Stedelijk Museum ’s-Hertogenbosch. 

ONT VANGSTEN VOOR INTRODUCÉS

In 2013 organiseerde de Vereniging Rembrandt een 
ontvangst voor leden en introducés in het Dordrechts 
Museum en een ontvangst in het Gemeentemuseum Den 
Haag, het tijdelijke onderkomen van het Mauritshuis. De 
ontvangsten werden georganiseerd naar aanleiding van 
recente aankopen. In het najaar van 2013 was er speciaal 
voor jonge leden een introducé-ontvangst in Museum 
Het Schip in Amsterdam. 

REMBRANDTLEZING EN ONT VANGST IN HET  

TROPENMUSEUM

Op 19 november 2013 is in het Koninklijk Instituut voor 
de Tropen in Amsterdam de jaarlijkse Rembrandtlezing 
van de Vereniging Rembrandt gehouden met als 
titel Het openbaar kunstbezit in gevaar!? Sprekers 
waren de bestuursleden Cas Smithuijsen en Coen 
Schimmelpenninck van der Oije. Voorafgaand aan de 
Rembrandtlezing werden de leden van Vereniging 
Rembrandt gastvrij ontvangen in het Tropenmuseum. 

VERZAMELGEBIED GESTEUND    NIET-WESTERSE KUNST

Elsbeth van Tets – van Tienhoven: ‘Ik vind 
niets leuker dan naar een museum te gaan en 
ontdekte door bezoeken aan kleinere musea 
waar de Vereniging Rembrandt steun aan 
verleende, de mooiste plekjes van 
Nederland.  
Na de inhaalslag van 1883 (het oprichtings-
jaar van de Vereniging Rembrandt) kunnen 
wij enorm trots zijn op de Collectie 
Nederland en wat behouden is voor ons 
land. Het is daarom niet moeilijk om mijn 
enthousiasme voor de Vereniging Rembrandt 
over te brengen op vrienden.’

Rembrandtlezing 2013: Het openbaar kunstbezit in gevaar?!
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Portretkop uit Cyprus
ca. 480-470 v. Chr. 
Bijdrage: € 80.000, waarvan € 40.000 van de Utrechtse 
Rembrandt Cirkel
RIJKSMUSEUM VAN OUDHEDEN
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TEFAF

Dankzij een genereus gebaar van de TEFAF-organisatie 
stond de Vereniging Rembrandt ook in 2013 op de 
TEFAF Maastricht. Opnieuw werden hier de TEFAF-tips 
uitgedeeld, de lijst met kunstwerken die volgens de 
bezoekers van de stand niet mochten worden gemist.  
De aanwezigheid van de Vereniging op de TEFAF 
resulteerde in tal van nieuwe leden. 

ONT VANGSTEN VOOR KINDEREN

In het verslagjaar werden twee ontvangsten georgani-
seerd voor de Meesterleden en donateurs van de 
Vereniging (eenmalige schenkers van tenminste € 350) 
samen met hun (klein)kinderen of nichtjes en neefjes, 
één in Museum Boerhaave in Leiden en één in het 
Nederlands Tegelmuseum in Otterlo. 

REMBRANDTDINER

Op 21 mei 2013 vond het eerste Rembrandtdiner van de 
Vereniging Rembrandt plaats op Kasteel de Haar. De start 

van wat een mooie traditie zal worden voor de leden met 
een Gilde- of Hollandse meesterlidmaatschap. Tijdens dit 
diner, te midden van de door de Vereniging Rembrandt 
gesteunde tapijten, verwelkomde de Vereniging 58 
nieuwe Gildemeesters. Reinier Baarsen, senior conservator 
meubelen van het Rijksmuseum Amsterdam, gaf een 
toelichting op de (kunst)historische waarde van het 
interieur. Alexandra van Zuylen van Nijeveld vertelde over 
de rijke geschiedenis van Kasteel de Haar en zijn bewoners.

NIEUWE CIRKELS

Op 16 september 2013 ontving het Keramiekmuseum 
Princessehof in Leeuwarden de Friese leden van de 
Vereniging Rembrandt. De aanleiding was tweeërlei: de 
presentatie van de in 2013 met steun van de Vereniging 
Rembrandt verworven bloemenhouder van Delfts 
aardewerk uit ca. 1685-90 en de verdubbeling van het 
aantal Friese leden van de Vereniging Rembrandt in één 
jaar. De provincie Friesland telt nu 203 leden. Na afloop 
van deze ontvangst is door een aantal Friese leden het 
besluit genomen te komen tot de oprichting van een 
Friese Rembrandt Cirkel.
Op 16 december 2013 organiseerde het Koninklijk 
Oudheidkundig Genootschap (KOG) samen met de 
Vereniging Rembrandt een lezing over Daniël Franken, 
de weldoener van zowel het KOG als van de Vereniging 

Mevrouw Cohen: ‘Het is bijzonder dat vanuit het onderzoek voor 
een tentoonstelling een dergelijk werk tevoorschijn komt. Een 
tentoonstelling verdwijnt weer, maar dit werk zal tot in lengte van 
jaren behouden blijven voor de Collectie Nederland.’ 

Naar aanleiding van de presentatie over het pré-Eyckiaanse drieluik, 
aangekocht door Museum Boijmans Van Beuningen

Ontvangst voor kinderen in 

het Nederlands Tegelmuseum 

in Otterlo

25  VERENIGING REMBRANDT –  BESTUURSVERSL AG EN JAARREKENING 2013

Ontvangst voor de Friese leden in het 

Keramiekmuseum Princessehof in Leeuwarden
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Drie wandtapijten met de Verlossing van  
de mens
Atelier van Peter van Aelst van Edingen, 
ca. 1500-10 
Bijdrage: € 26.000 uit Nationaal Fonds 1930
KASTEEL DE HAAR
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Rembrandt. Vanuit hun gemeenschappelijk verleden en 
hun gedeeld belang voor de toekomst van de openbare 
collecties is besloten tot de oprichting van een nieuwe 
Cirkel, de KOG - Vereniging Rembrandt Cirkel. Dit wordt 
de derde ‘provinciecirkel’, die van Noord-Holland. 
Doelstelling is het verwerven van fondsen voor aankopen 
op het gebied van kunst en geschiedenis.

ACTIVITEITEN DOOR DE LEDEN: REMBRANDTCIRKELS

 

CAIUS CIRKEL

De Caius Cirkel werd opgericht in 2011. De Caius Cirkel 
is de jongerencirkel van Vereniging Rembrandt en bestaat 
uit een gezelschap twintigers en dertigers. Leden dragen 
tenminste € 500 per jaar bij gedurende vijf jaar. Op 12 
mei 2013 werden de leden van de Cirkel ontvangen in 
het Gemeentemuseum Den Haag, toen nog het tijdelijke 
onderkomen van het Mauritshuis. Zo konden de leden 
worden rondgeleid langs oude en moderne kunst. 
Het Jaardiner van de Caius Cirkel werd dit jaar 
georganiseerd in het Dordrechts Museum. Drie werken 
die eerder door middel van een online stemming als 
favoriet van de leden waren aangemerkt, werden 
aangeprezen door de aanvragende musea. Uiteindelijk 
kreeg de door het Rijksmuseum Amsterdam aangekochte 
Japanse lakkist de meeste stemmen. Aan deze aankoop is 

dan ook het Caius Fonds besteed. In 2013 telde de Caius 
Cirkel 75 leden.

TITUS CIRKEL

Sinds 2004 heeft de Titus Cirkel via zijn Titus Fonds  
bij de Vereniging Rembrandt jaarlijks substantieel 
bijgedragen aan aankopen, vooral van moderne en 
hedendaagse kunst. Leden van de Titus Cirkel dragen 
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Rembrandtdiner in  

Kasteel de Haar

Titus Cirkel
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Een festoen met bloemen en fruit
Pieter Gallis
1675-85 
Bijdrage: € 18.600 uit het BankGiro Loterij Aankoopfonds
WESTFRIES MUSEUM
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tenminste € 1.000 per jaar bij gedurende vijf jaar.  
De aankoopcommissie van de Titus Cirkel bepaalt  
jaarlijks – in overleg met het bestuur van de Cirkel – aan 
welk door de Vereniging Rembrandt gesteund kunstwerk 
het Titus Fonds zijn naam verbindt. In 2013 steunde het 
Titus Fonds de aankoop van een werk van de Amerikaan 
Jim Shaw door Museum Boijmans Van Beuningen. In 
januari 2013 waren de leden van de Titus Cirkel, met hun 

kinderen, te gast in Het Scheepvaartmuseum te 
Amsterdam voor de jaarlijkse familiedag van de Cirkel. 
In maart 2013 werd de Titus Cirkel ontvangen in Museum 
Het Rembrandthuis in Amsterdam. In mei werd het 
jaardiner van de Titus Cirkel georganiseerd in Museum 
Arnhem. Tijdens dit diner was de de video-installatie 
Disorient van Fiona Tan te zien, waaraan de Titus Cirkel in 
2012 zijn naam verbond. De door de Cirkel zelf 
georganiseerde jaarlijkse kunstreis had in 2013 Venetië 
als bestemming. In 2013 telde de Titus Cirkel 127 leden.

UTRECHTSE REMBRANDT CIRKEL 

Voor de in 2011 opgerichte Utrechtse Rembrandt Cirkel 
begon het verslagjaar op 16 juni met een ontvangst 
op Kasteel Amerongen. Er was voor de leden een 
rondleiding door het kasteel met speciale aandacht voor 
de werken die met steun van Vereniging Rembrandt 
naar hun oorspronkelijke thuis konden terugkeren. De 
Utrechtse Rembrandt Cirkel bepaalt jaarlijks aan welk 
door de Vereniging Rembrandt gesteund kunstwerk het 
Cirkelfonds bijdraagt. Tijdens het jaardiner van de Cirkel 
in het tijdelijke onderkomen van het Mauritshuis in het 
Gemeentemuseum Den Haag werd gekozen voor een 
Cyprische portretkop uit ca. 480-470 v. Chr., aangekocht 
door het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden. Eind 
2013 telde de Utrechtse Rembrandt Cirkel 40 leden.

Ontvangst Utrechtse 

Rembrandt Cirkel op  

Kasteel Amerongen

Jaardiner Caius Cirkel in het 

Dordrechts Museum
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D’red Dwarf, B’lack Hole
Jim Shaw
2010 
Bijdrage: € 75.000 uit het Titus Fonds
MUSEUM BOIJMANS VAN BEUNINGEN
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Vergroten van publieke kennis  
en belangstelling 

‘Het vergroten van de publieke belangstelling voor en 
het verhogen van de kennis van het roerend cultureel 
erfgoed’, dat is het tweede deel van de missie van 
Vereniging Rembrandt. Door informatie te geven in 
musea, op internet en op televisie zorgt de Vereniging 
Rembrandt ervoor dat zoveel mogelijk mensen het 
belang inzien van het openbaar kunstbezit als ons 
gemeenschappelijk geheugen en bezit.

NIEUWE WEBSITE VERENIGING REMBRANDT

Op 1 maart 2013 ging de nieuwe website van Vereniging 
Rembrandt online. De website is een belangrijk 
communicatiemiddel in het vergroten van de zicht-
baarheid en vindbaarheid van de Vereniging onder al 
diegenen die haar kennen of nog niet kennen. De website 
verrijkt, maakt bewust en draagt kennis over.  
En via de site deelt de Vereniging de zorg over het 
behoud en de toekomst van de openbare collecties met 
velen. Sinds de lancering van de nieuwe website is het 
bezoek bijna verdubbeld ten opzichte van de oude site en 
werden veel nieuwe lidmaatschappen online afgesloten. 
De sociale media (Twitter en Facebook) worden ingezet 
om de bekendheid van de Vereniging Rembrandt, onder 

met name jongeren, te vergroten, het aantal bezoekers  
en bezoeken aan de website te verhogen en nieuwe 
leden te werven. De sociale media worden gebruikt om 
te informeren over nieuwe aanwinsten en interessante 
tentoonstellingen, maar ook om in het verleden 
gesteunde werken onder de aandacht van het publiek  
te brengen. De wekelijkse ‘VR kunstkraker’ is een 
terugkerend item, die steeds weer voor nieuwe  
bezoekers aan de website zorgt. 

FELLOWSHIP

Het Vereniging Rembrandt Fellowship maakt duidelijk 
hoe belangrijk het openbaar kunstbezit is en hoe 
dit openbaar kunstbezit mede dankzij ons collectief 
mecenaat is ontstaan. Het Fellowship is in 2009 ingesteld 
aan de Universiteit Utrecht.

Fellow van de Vereniging Rembrandt Peter Hecht 
leidde met zijn medewerker Hilbert Lootsma in het 
collegejaar 2013/2014 een werkgroep waarin 24 
stedelijke verzamelingen werden behandeld, met 
bijzondere aandacht voor de manier waarop zij omgaan 
met geschiedenis en kunst en hoe zij die twee kanten 

Nieuwe website
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Verguld zilveren kom en presenteerschaal
1680 
Bijdrage: € 64.585, waarvan € 34.000 uit het Mevrouw  
dr. E. Frederiks Fonds en € 30.585 uit het Beatrijs de Rooij 
Fonds
 PALEIS HET LOO NATIONAAL MUSEUM
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VERZAMELGEBIED GESTEUND    ZILVER

van hun collecties presenteren. Daarbij werden onder 
andere de nieuwe opstellingen van het Stedelijk 
Museum in Alkmaar, de Lakenhal in Leiden, het Centraal 
Museum in Utrecht en het Amsterdam Museum kritisch 
vergeleken. In de tweede helft van het programma 
bogen de studenten zich aan de hand van een stedelijk 
museum van hun keuze over vragen als: hoe heeft 
het tentoonstellingsprogramma zich ontwikkeld vanaf 
1945, of: sinds wanneer wordt er aan wat voor bekende 
Nederlanders gevraagd een collectie van commentaar 
te voorzien, of: wat moeten wij ons voorstellen bij 
een erfgoedhuis, zoals Deventer er nu één wil gaan 
maken? Ook: wat doen musea voor (jonge) kinderen 
en sinds wanneer hoort dat erbij, wat doen ze met en 
voor de nieuwe Nederlanders, of wat voor museum 
maak je voor een gemeente die pas recent is ontstaan, 
zoals Zoetermeer of Almere? Doel van zulk onderwijs 
is de studenten bewust te maken van de waarde en 
de tegenwoordige mogelijkheden van het openbaar 
kunstbezit, en daarbij nooit uit het oog te verliezen dat 
elke generatie zijn eigen verhouding tot het verleden zal 
moeten bepalen en op haar eigen voorwaarden voor de 
kunst zal moeten worden gewonnen. 
Naast zijn reguliere onderwijs en onderzoek verzorgt 

Peter Hecht ook een jaarlijkse tentoonstelling of 
publicatie voor de Vereniging. Het K.F. Hein fonds stelde 
hiertoe in 2013 € 35.000 ter beschikking. Daarmee kon 
een begin worden gemaakt met het project Boek in de 
maak, een overzicht van de Hollandse schilderkunst van 
Geertgen tot Marlene Dumas. De eerste aflevering werd 
in december 2013 gelanceerd.

BOEK IN DE MAAK

Hecht vroeg zich af of het mogelijk zou zijn aan de 
hand van honderd en enige schilderijen de geschiedenis 
van de Hollandse schilderkunst te vertellen en daarbij 
alleen maar voorbeelden uit het Nederlands openbaar 
kunstbezit te gebruiken, zodat er een gedroomde 
tentoonstelling ontstaat waarvan iedereen desgewenst 
ook alle gekozen bruiklenen altijd in het echt kan zien.  
Hij begon met de categorie van het stilleven. 

Vanaf eind december zijn de 21 door Hecht geselecteerde 
stillevens samengebracht op de website van Vereniging 
Rembrandt. De stillevens worden er afzonderlijk 
besproken en gepresenteerd, zodat bezoekers van de site 
zelf aan de hand van de afbeeldingen kunnen bepalen 
wat ze willen bekijken en waarover ze willen worden 
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Fellowship – Boek in de maak 

door Peter Hecht
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Ensemble van 46 aquarellen
Josephus Augustus Knip 
1809-12 
Bijdrage: € 400.000, waarvan € 85.000 uit het Hendrik de 
Jong Fonds en € 15.000 uit het Liente Dons Fonds
RIJKSMUSEUM AMSTERDAM
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geïnformeerd. Precies zoals ze dat ook in het museum 
zouden doen. Tegelijkertijd zijn de besproken werken ook 
te zien in de tien Nederlandse musea waar zij worden 
bewaard. Zo ontstaat een tentoonstelling verdeeld over 
tien ‘huizen’, waarbij nu eens de museumbezoeker in 
plaats van het kunstwerk op reis gaat. In de musea wordt 
de bezoeker bij het geselecteerde kunstwerk uitgenodigd 
direct de toelichting van Hecht te lezen op de mobiele 
website van de Vereniging Rembrandt. 
Van de 21 stillevens die Hecht voor dit eerste hoofdstuk 
van het project Boek in de maak selecteerde, zijn er negen 
met steun van de Vereniging Rembrandt aangekocht.
Eind januari 2014 wordt het Boek in de maak verrijkt 
met een spelelement: De Toevoeging. De bezoeker van 
de website wordt daarbij gevraagd uit een restgroep van 
vijf stillevens zijn of haar favoriet te kiezen. Het meest 
gekozen werk wordt vervolgens besproken en alsnog 
toegevoegd aan de selectie. De tweede aflevering van 
Boek in de maak gaat in 2014-15 online. 

HOLLANDSE NIEUWE

In maart 2013 startte het derde seizoen van Hollandse 
Nieuwe, een programmaonderdeel van AVRO’s Kunstuur, 
mede mogelijk gemaakt door het Mondriaan Fonds, het 
VSBfonds en de Vereniging Rembrandt. In Hollandse 

Nieuwe vertelt de directeur van een museum aan twee 
museumbezoekers over het belang van zijn of haar 
aankoop in relatie tot de collectie van het museum. In het 
tweede deel kijken deze bezoekers of de presentatie van 
de aanwinst de argumenten voor aankoop ook duidelijk 
overbrengt op andere bezoekers. De online stemming 
wees het Dordrechts Museum aan als het museum met 
de meest overtuigende presentatie, met het plafondstuk 
van Busschop dat in 2011 werd gesteund door de 
Vereniging Rembrandt. 

Hollandse Nieuwe 2013  

in het Dordrechts Museum
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Landschap met steile rotsen bij een rivier
Jaques de Gheyn II
1603 
Bijdrage: € 150.000, waarvan € 15.000  uit het Themafonds 
Prenten en Tekeningen
RIJKSMUSEUM AMSTERDAM



Belangenbehartiging

Leden voelen zich bij de Vereniging Rembrandt thuis in 
hun gedeelde liefde voor een goed openbaar kunstbezit. 
De Vereniging laat zich niet alleen zien als het gaat om 
het versterken van de openbare collecties, maar ook als 
het veiligstellen en bewaren van kunst voor de volgende 
generaties aan de orde is. In woord en daad.

EKKART FONDS VOOR KUNSTHISTORISCH  

ONDERZOEK VERLEENT EERSTE BEURS

Het doel van het in 2012 opgerichte Ekkart Fonds 
voor kunsthistorisch onderzoek is het verlenen van 
financiële bijdragen voor kunsthistorisch onderzoek 

naar specifieke voorwerpen, verzamelingen of delen 
daarvan in het openbaar kunstbezit, resulterend in een 
wetenschappelijke publicatie en/of een tentoonstelling. 
Dat is bijzonder actueel in een tijd waarin door 
bezuinigingen en het stellen van andere prioriteiten de 
ruimte voor onderzoek en het opdoen van inhoudelijke 
kennis bij veel musea ernstig onder druk staat. 

In 2013 ontving het Westfries Museum als eerste 
museum een beurs van € 20.000 uit dit Fonds. Het 
onderzoeksbeleid van het Westfries Museum richt zich 
op het verzamelen van zoveel mogelijk expertise over 
de Gouden Eeuw als geheel en in de Westfriese regio 
in het bijzonder, met objecten uit de eigen collectie als 
uitgangspunt. Het door het Ekkart Fonds gesteunde 
onderzoek heeft als doel te komen tot een beredeneerde 
catalogus van de 202 (inclusief 128 portretten) 17de-
eeuwse schilderijen in het museum. Het onderzoek start 
voorjaar 2014 en draagt bij aan de tentoonstelling over 
de Hoornse portrettist Jan Albertsz. Rotius in 2016.
Karel Schampers, inmiddels oud-directeur van het Frans 
Hals Museum/De Hallen Haarlem, vroeg bij zijn afscheid 
aan alle genodigden bij wijze van afscheidscadeau bij te 
dragen aan dit Fonds – een zeer gewaardeerde geste. 

Museumontvangst 

Tropenmuseum voorafgaand 

aan de Rembrandtlezing
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Martijn Sanders: ‘De Vereniging Rembrandt vervult niet alleen  
een essentiële functie als het gaat om het versterken van het 
Nederlandse openbare kunstbezit, maar wendt haar invloed ook  
aan waar het gaat om het behoud daarvan. Onze Nederlandse 
identiteit weerspiegelt zich in de rijke museale en voor alle bezoekers 
toegankelijke collecties, waarvan wij collectief de verantwoordelijk-
heid dragen voor het behoud en de zichtbaarheid, zodat ook 
toekomstige generaties daarvan kunnen blijven profiteren.’
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Prototype ‘Lage of Deense stoel’
Gerrit Thomas Rietveld en Gerard A. van de Groenekan
1946-52 
Bijdrage: € 29.187
CENTRAAL MUSEUM



HISTORISCH MUSEUM DEVENTER

In dit verslagjaar uitte de Vereniging Rembrandt in een 
brief aan het college van B en W van Deventer haar 
zorgen over de gemeentelijke plannen om het Historisch 
Museum te sluiten dan wel zodanig te verkleinen dat de 
in honderd jaar en mede door de Vereniging Rembrandt 
opgebouwde collectie niet langer in vaste opstelling 
getoond zal kunnen worden. De situatie is op dit 
moment nog onzeker. De Vereniging Rembrandt volgt de 
ontwikkelingen nauwlettend. 

REMBRANDTLEZING 2013: HET OPENBA AR  

KUNSTBEZIT IN GEVA AR!?

De huidige stand van zaken omtrent de bescherming en 
ontwikkeling van het Nederlandse openbaar kunstbezit 
vormde het onderwerp van de Rembrandtlezing 2013. 
Dit omdat het vertrouwen dat het openbaar kunstbezit 
veilig is, onder druk staat. Zo was er in 2013 de zorg 
over de toekomst van de Afrikacollectie van het 
Wereldmuseum in Rotterdam en werd de LAMO niet 
zonder reden aangescherpt met het instellen van een 
onafhankelijke commissie die moet oordelen over de 
beschermwaardigheid van een kunstwerk of collectie 
indien een museum overweegt af te stoten. 
De inleiding werd gehouden door Coen Schimmelpenninck 
van der Oije. Hij schetste de wettelijke en morele 
richtlijnen ter bescherming van belangrijke kunstwerken 
in respectievelijk particulier en openbaar bezit: 

‘De veronderstelling is dat de overheid zorgvuldig 
omgaat met haar kunst in musea. En als er kunst wordt 
weggedaan, dan bestaan daarvoor heldere richtlijnen. 
Daarnaast worden ook uitzonderlijke objecten beschermd 
die andere eigenaren hebben, zoals kerkgenootschappen, 
fundaties, stichtingen en particulieren. En als zij van hun 
bezit af willen, dan gelden er beschermende bepalingen. 
In 1984 trad daartoe de Wet tot Behoud van Cultuurbezit 
(WBC) in werking. Die maakt duidelijk hoe er moet 
worden omgegaan met een voorwerp, een collectie (veel 
van hetzelfde) of een ensemble (verschillende objecten) 
in Nederland van ‘andere’ eigenaren. 
Het museale bezit van de overheid wordt als vaststaand 
beschouwd. Criteria voor die bescherming zijn dat 
de voorwerpen onvervangbaar zijn, dat zij onmisbaar 
zijn vanwege hun symboolfunctie, of vanwege hun 
schakelfunctie, of vanwege hun ijkfunctie. Bij de WBC 
hoort een lijst waarop de voorwerpen, collecties 
en ensembles zijn omschreven. Als de eigenaar tot 

vervreemding wil overgaan, moet eerst de overheid de 
kans krijgen dat object voor het Nederlandse kunstbezit 
te behouden.
Als musea voorwerpen van de hand willen doen, zijn zij 
moreel gehouden aan de Leidraad voor Afstoting voor 
Museale Objecten (LAMO) uit 1999, sedertdien als 
instrument voor zelfregulering aangevuld. Kernbegrippen 
zijn transparantie, verantwoordelijkheid en zorgvuldigheid. 
Hoofdzaken zijn een aanmeldingsprocedure en een 
toetsing voor die werken, die van nationaal belang zijn 
en in ons publieke domein moeten blijven. Criteria uit 
de WBC worden van toepassing verklaard op de LAMO. 
Of een voorgenomen erfgoedwet, najaar 2014, hierin 
verandering zal brengen is nog onzeker.
Het is niet zeker, dat een door de WBC beschermd object 
kan worden aangekocht, of dat de LAMO bij afstoting 
door een museum wordt gevolgd. Het bestuur van de 
Vereniging Rembrandt, als behoeder van het openbaar 
kunstbezit, maakt zich daarom zorgen over de praktijk. Nu 
het openbaar kunstbezit her en der in Nederland onder 
druk staat, loont het te onderzoeken hoe in Nederland 
kan worden gekomen tot een wettelijke bescherming van 
dat deel van de museale collecties dat om redenen van 
kwaliteit en betekenis onvervreemdbaar zou moeten zijn.’

Na de Rembrandtlezing, gehouden door Cas Smithuijsen, 
sloot Therese van Schie de avond af. Zij verzekerde de 
aanwezigen dat het Bestuur staat voor het zichtbaar 
houden en bewaren voor de toekomst van wat voor 
de openbare collecties verzameld is. De Vereniging 
Rembrandt steunt aankopen in de context van hetgeen 
er al in de collectie aanwezig is, met als belangrijke 
voorwaarde dat een gesteund werk altijd in relatie tot 
de bestaande verzameling zichtbaar moet zijn voor het 
publiek en niet vervreemd mag worden. Zo voelt de 
Vereniging zich ook verantwoordelijk voor de gehele 
Nederlandse openbare kunstcollectie. En zal zij in 2014 
actief de formulering van een nieuwe Erfgoedwet volgen 
om zo de bescherming van de collectie voor volgende 
generaties zeker te stellen. 
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de Vereniging Rembrandt
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Bestuur Vereniging Rembrandt

Het Bestuur van de Vereniging Rembrandt bestaat 
statutair uit minimaal 11 leden. Aan het eind van 2013 
telde het Bestuur 15 leden. Het Bestuur wordt steeds 
samengesteld vanuit drie groepen: onafhankelijke experts 
op het gebied van de kunst, museumfunctionarissen, en 
particulieren en kenners uit het maatschappelijk veld met 
liefde voor kunst. 
Het Bestuur vergaderde in het verslagjaar zes keer in 
het kantoor van het Rijksmuseum in Amsterdam. Op de 
Algemene Ledenvergadering van 21 september 2013 
in ’s-Hertogenbosch trad mevrouw C.L.E. van Tets-van 
Tienhoven af als lid van het Bestuur. De heren A.Ph.J. 
de Haseth Möller en drs. R.C.J.J. Priem traden tot het 
Bestuur toe. Drs. A.A. Fock werd voor een periode 
van vier jaar herbenoemd. Hierdoor was het Bestuur 
van de Vereniging Rembrandt ultimo 2013 als volgt 
samengesteld:

Dr. M. Sanders, voorzitter 
Drs. C.O.A. baron Schimmelpenninck van der Oije, 
vicevoorzitter 
Mr. C.A. de Zeeuw, secretaris 
Drs. A.A. Fock, penningmeester 
Drs. F.J. Duparc
A.Ph.J. de Haseth Möller
Prof. dr. P.A. Hecht
Mevrouw prof. mr. E.M.L. Moerel
Drs. R.C.J.J. Priem
Drs. W.M.J. Pijbes
Mevrouw dr. H.H. Pijzel-Dommisse
Mevrouw mr. drs. T.S.M. van Schie
Drs. P.J. Schoon
Dr. C.B. Smithuijsen
Dr. E.J. van Straaten

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 zorgvuldigheid betracht. Daarbij wordt naast 
deskundigheid ook leeftijdsopbouw, verhouding man/
vrouw en geografische herkomst betrokken. 
Bestuursleden ontvangen geen bezoldiging. De 
verenigingsstatuten 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, zoals de naam 
al zegt, het adviseren van het Bestuur. De Raad van 
Adviseurs en het Bestuur vergaderden in het verslagjaar 
tweemaal samen. Op 5 april was Advocacy het thema, 
en op 29 november stond bescherming van de museale 
kunst en de nieuwe Erfgoedwet centraal. 
Tijdens de Algemene Ledenvergadering op 21 september 
werden op voordracht van het Bestuur in de Raad van 
Adviseurs benoemd: drs. M.P van Maarseveen, mevrouw 
drs. H.D.A.W van Notten en mevrouw C.L.E. van Tets-van 
Tienhoven.
De Vereniging nam afscheid van de volgende adviseurs: 
drs. R.C.J.J. Priem en A.Ph.J. de Haseth Möller 
vanwege hun toetreden tot het Bestuur. De Algemene 
Ledenvergadering ging akkoord met de herbenoeming 
voor een periode van maximaal vier jaar van de mevrouw 
drs. E. Barents, mr. F.A.J. van Hall, drs. G.C.M Luijten, dr. 
P.H. Rem, drs. C. baron van Tuyll van Serooskerken en 
drs. W. Weijland.

De leden van de Raad van Adviseurs worden door de 
Algemene Ledenvergadering benoemd uit leden van 
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. 
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De leden van de Raad van Adviseurs dienen het 
bestuur desgevraagd van advies over zaken aangaande 
kunstwerken waarvoor financiële steun wordt 
aangevraagd of over andere zaken die de Vereniging 
Rembrandt aangaan. Leden van de Raad van Adviseurs 
ontvangen geen bezoldiging.

KLACHTENCOMMISSIE FONDSENWERVING

De Klachtencommissie Fondsenwerving is belast met  
de behandeling van eventuele klachten van gevers  
en leden van Vereniging Rembrandt over de wijze van 
fondsenwerving, propaganda en voorlichting. Klachten 
kreeg de commissie in het verslagjaar echter niet ter 
behandeling. Zij is in de afgelopen zes jaar niet bijeen-
gekomen. In het verslagjaar was de Klachtencommissie  
als volgt samengesteld: mr. D.H. Beukenhorst, voorzitter, 
mevrouw mr. A.M.C. Marius-van Eeghen, secretaris, 
mevrouw mr. M.C. Scholten, mevrouw mr. J. Cohen 
Jehoram-Mendlik en mevrouw mr. B.M. Vroom-Cramer, 
plaatsvervangend lid. 

STICHTING NATIONAAL FONDS KUNSTBEZIT

De Vereniging Rembrandt is nauw verbonden met 
de Stichting Nationaal Fonds Kunstbezit. Deze in 

1998 opgerichte stichting 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 de aankoop niet alleen vanuit de reguliere 
budgetten van Nederlandse musea en bijdragen van 
vriendenverenigingen, de Vereniging Rembrandt en 
andere fondsen kan 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 Amsterdam), Twee 
portretten door Peter Paul Rubens (Mauritshuis), De 
Burger van Delft van Jan Steen (Rijksmuseum Amsterdam), 
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 Amsterdam).
In het verslagjaar verleende de Stichting een bijdrage  
aan de verwerving van Scène uit de verovering van Amerika 
van Jan Mostaert (Rijksmuseum Amsterdam).

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

Dr. M. Sanders: Lid Bestuur Armando 
Stichting.
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 Kempenaer.
Drs. A.A. Fock: Penningmeester 
Bestuur Europese Culturele Stichting (ECS); 
waarnemer bij de Raad van Toezicht Prins 
Bernhard Cultuurfonds namens de ECS.
Drs. F.J. Duparc: Adviseur Gemeente Den 
Bosch inzake het Jeroen Bosch-project in het 
Noordbrabants Museum; lid advisory board 
Sotheby’s International; lid Bestuur Stichting 
Kasteel Middachten; voorzitter van de 
Vrienden van de UBL (Universitaire 
Bibliotheken Leiden).

Prof. dr. P.A. Hecht: Adviseur voor de Turing 
toekenning van de Turing Foundation.
Drs. R.C.J.J. Priem: Voorzitter Bestuur sectie 
Collecties Nederlandse Museumvereniging;  
lid Bestuur Museum Elisabeth Weeshuis; 
voorzitter jury BankGiro Loterij Museumprijs; 
adviseur Beeldende Kunst en Cultureel 
Erfgoed Mondriaan Fonds.
Drs. W.M.J. Pijbes: Hoofddirecteur 
Rijksmuseum Amsterdam; lid Raad van 
Advies Chabotmuseum.
Mevrouw dr. H.H. Pijzel-Dommisse:  
Lid Adviescommissie Monumentenzorg Prins 
Bernhard Cultuurfonds; lid Raad van Toezicht 
Huis Doorn.
Mevrouw mr. drs. T.S.M. van Schie: Lid Raad 
van Toezicht Frans Hals Museum. 
Drs. P.J. Schoon: Directeur Dordrechts 
Museum; lid Raad van Toezicht Rijksmuseum 
Twente; lid Bestuur van de Brantsen van de 
Zyp Stichting.
Dr. E.J. van Straaten: Lid Adviescommissie 
Restitutie Cultuurgoederen en Tweede 
Wereldoorlog

Henriëtte van Notten: ‘De Vereniging 
Rembrandt heeft mijn ogen geopend voor de 
unieke collecties en kunstschatten in 
Nederland. Ik volg met veel interesse de 
aankopen van musea die door de Vereniging 
Rembrandt worden gesteund. Dankzij de 
bijzondere activiteiten van de Titus Cirkel heb 
ik in de afgelopen 10 jaar ook 
tentoonstellingen en collecties bezocht waar ik 
anders niet snel was gekomen.  Ik hoop als lid 
van de Raad van Advies bij te dragen aan de 
verdere ontwikkeling en groei van deze 
bijzondere Vereniging.’



Het bestuur van de Stichting Nationaal Fonds Kunstbezit 
bestaat uit enkele leden van het bestuur van Vereniging 
Rembrandt. Ultimo 2013 was het bestuur als volgt 
samengesteld: dr. M. Sanders, voorzitter, mr. C.A. de 
Zeeuw, secretaris, drs. A.A. Fock, penningmeester, 
drs. C.O.A. baron Schimmelpenninck van der Oije, 
vicevoorzitter en prof. dr. P.A. Hecht.

Naast een bestuur kent de Stichting een onafhankelijke 
Raad van Toezicht. Deze was per 31 december 2013 als 
volgt samengesteld: L.J. de Waal, voorzitter, A. Burgmans, 
mevrouw mr. Y.C.M.T. van Rooy, A.J. Scheepbouwer 
en drs. R.M.S.M. Munsters. Dr. G. Zalm is tijdens het 
verslagjaar afgetreden als lid van de Raad van Toezicht. 
Drs. R.M.S.M. Munsters en de heer A. Burgmans werden 
voor een periode van vier jaar herbenoemd.

BUREAU VERENIGING REMBRANDT

Het Bureau is belast met de dagelijkse gang van zaken 
binnen de Vereniging Rembrandt. Dat houdt in dat er 
contact wordt gehouden met de leden, dat communicatie 
en marketing effectief worden ingezet, en dat alle taken 
van het Bestuur worden ondersteund. 

In 2013 zijn twee nieuwe personeelsleden aangetrokken: 
Kirsten Arends is in juni in dienst getreden in de functie 
van medewerker ledenadministratie en Leonie Pels 
Rijcken volgde in juni Huub Blankenberg op als secretaris. 
Het aantal personeelsleden bedroeg aan het eind van het 
verslagjaar 8, in fulltime arbeidsplaatsen 6,6. 

Per 1 juni verliet Huub Blankenberg het Bureau van de 
Vereniging Rembrandt. Vanaf 2003 tot 2011 gaf hij 
leiding aan het Bureau, in een periode waarin het  
125-jarig bestaan van de Vereniging Rembrandt werd 
gevierd. Met de nieuwe koers van de Vereniging 
Rembrandt trad hij terug als directeur, en vervulde 
hij vanaf dat moment, tot 1 juni 2013, de functie 
van secretaris. Het Bestuur en het Bureau zijn Huub 
Blankenberg bijzonder erkentelijk voor zijn inzet voor  
de Vereniging Rembrandt en het openbaar kunstbezit.

BESTUURLIJKE ORGANISATIE: RELATIE MET  

BELANGHEBBENDEN

De scheiding tussen Bestuur en toezichthouders is 
statutair 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 
onderwerpen 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 tweemaal per jaar.
 
Het Bestuur geeft leiding aan de Vereniging en bepaalt 
welke aanvragen voor steunverlening wel of niet worden 
toegewezen. Bestuursleden die op een of andere wijze 
betrokken zijn bij een aanvragende instantie zijn van de 
beraadslaging en besluitvorming uitgesloten. Het Bestuur 
vergadert circa zesmaal per jaar. De besluiten van het 
Bestuur worden vastgelegd in notulen. Het Bestuur toetst 
iedere eerstvolgende vergadering de voortgang.
Jaarlijks bij de bespreking van het concept-jaarverslag 
evalueert het Bestuur het beleid 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 functioneringsgesprek met een afvaardiging 
van het Bestuur. Via de website, het Bulletin en 
nieuwsbrieven 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 
gewogen. Omdat kritisch wordt gekeken naar mogelijke 
belangenverstrengeling melden bestuursleden hun 
nevenfuncties bij de voorzitter. De leden van het Bestuur 
onderschrijven de uitgangspunten van goed bestuur zoals 
omschreven in artikel 4, lid 1.E, van het CBF-reglement. 
De evaluatie van doelstellingen geschiedt aan de hand 
van de (meerjaren)begroting en een meerjarenplan. 
De doelstellingen worden minstens één keer per 
jaar bij de bespreking van de jaarrekening en het 
jaarverslag geëvalueerd en zo nodig aangepast. Via een 
managementinformatiesysteem kunnen de inkomsten 
en uitgaven doorlopend worden gevolgd in relatie tot de 
begroting. Specifieke doelstellingen en projecten, alsmede 
een optimale besteding van de middelen  
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worden in de bestuursvergaderingen geëvalueerd.
Directe belanghebbenden van de Vereniging zijn de leden 
en de musea, oftewel de begunstigers en de begunstigden. 
Daarnaast zijn er nog vele verwante instellingen, zoals 
overige musea, organisaties op het gebied van kunst en 
cultuur, fondsen, beleidsmakers, media, verzamelaars 
en andere relaties van de Vereniging met wie contact 
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. Ook organiseert de 
Vereniging naast de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering 
en een Voorjaarsbijeenkomst bijzondere bijeenkomsten in 
musea voor haar leden en in kunst geïnteresseerde relaties.

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

De Vereniging Rembrandt is lid van de Vereniging van 
Fondsen in Nederland (FIN).

 1  De statuten zijn laatstelijk op 1 november 2012 
gewijzigd. De Vereniging is ingeschreven bij de 
Kamer van Koophandel te Amsterdam onder 
nummer V 40531186.

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

    De jaarrekening 2013 is ingericht conform de 
Richtlijn 650 Fondsenwervende Instellingen.

 3  De Belastingdienst heeft Vereniging Rembrandt 
aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling 
(ANBI) bij beschikking d.d. 20 september 2007. 
Daarnaast heeft de Vereniging de status van Culturele 
Instelling in het kader van de Geefwet.

Bestuur Vereniging Rembrandt  
Den Haag, 11 april 2014
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*  VERENIGING REMBRANDT  JAARVERSLAG 2013

Jaarrekening 2013
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ACTIVA   31-12-2013   31-12-2012  
                   €                 € 
Materiële vaste activa (1)*      
Kunstvoorwerpen    1    1  
  
Financiële vaste activa (2)      
Effecten    31.688.717    31.819.044  
  
Vorderingen en overlopende activa (3)  1.107.320  1.265.516  

Liquide middelen (4)    2.975.506  1.948.418  
     4.082.826   3.213.934 
  
     35.771.543   35.032.979 
  
PASSIVA        
 
Reserves en fondsen      
  
Reserves (besteedbaar)      
Overige reserves (5)  24.039.533  23.924.538 
Bestemmingsreserves (6)  955.585  955.585  
Totaal reserves   24.995.118  24.880.123 
  
Fondsen (geoormerkt) (7)      
Fondsen op Naam   8.605.055  7.908.818 
Themafondsen  223.050  79.550  
Cirkels  225.107  170.307 
Totaal Fondsen en Cirkels   9.053.212  8.158.675 
  
Totaal eigen vermogen   34.048.330  33.038.798 
    
Kortlopende schulden (8)   1.723.213  1.994.181 
  
    35.771.543  35.032.979

* De nummering verwijst naar de overeenkomstige nummers in de toelichting op de balans en 
de staat van baten en lasten

Balans per 31 december 2013
(na bestemming resultaat)
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Staat van Baten en Lasten over 2013 

   2013  2013  2012  2014  
    Werkelijk  Begroting  Werkelijk  Begroting  
            €          €                 €                 €
Baten  
Baten uit eigen fondsenwerving        
Contributies 556.539   597.000   572.554    549.140  
Giften  1.664.327   1.489.950   1.696.597   1.809.760  
Erfstellingen en legaten  695.476   p.m.   273.646   p.m.    
   2.916.342   2.086.950   2.542.797   2.358.900   
Baten uit acties van derden        
Bijdrage Prins Bernhard Cultuurfonds  725.000   725.000   725.000   725.000    
    725.000    725.000    725.000    725.000   
Baten uit beleggingen en rentebaten           
Directe baten  410.664    -    501.248    -    
Koerswinst effecten  1.358.240    1.000.000    2.286.716    1.200.000    
    1.768.904    1.000.000    2.787.964    1.200.000   
   
Som der baten  5.410.246  3.811.950  6.055.761  4.283.900 

Lasten          
Besteed aan doelstellingen           
Uit algemene middelen 1.904.187   p.m.   1.615.580   p.m.    
Vanuit Fondsen 958.017   p.m.   675.138   p.m.    
   2.862.204  p.m.  2.290.718  p.m.  
Kosten eigen organisatie           
Personeelskosten 531.890  490.000  500.416  490.000   
Huisvestingskosten 35.687  40.000  34.414  40.000   
Publiciteit en communicatie 385.038  300.000  271.791  300.000   
Automatisering 79.785  50.000  48.236  50.000   
Accountants- en administratiekosten 27.546  18.000  17.431  18.000   
Kantoorkosten 32.740  18.000  27.271  18.000   
Algemene kosten 42.470  30.000  73.660  30.000   
Eenmalige personeelskosten * 191.435  0       
   1.326.591  946.000  973.219  946.000  

Kosten van beleggingen  211.919  150.000  181.129  180.000  
   
Som der lasten  4.400.714  1.096.000  3.445.066  1.126.000  
           
Saldo van baten en lasten  1.009.532  2.715.950  2.610.695  3.157.900   

Resultaatbestemming           
Toevoeging aan reserves (besteedbaar)  114.995    1.510.423    
Toevoeging aan fondsen (geoormerkt)  894.537    1.100.272    
    1.009.532      2.610.695     

Bestedingspercentage baten:   52,90          (2.862/5.410)     37,83     
Bestedingspercentage lasten:   65,04          (2.862/4.400)     66,49

*De eenmalige personeelskosten omvatten eenmalige pensioenkosten,  
een afvloeiingsregeling en daaraan gerelateerde juridische kosten.
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 2013 2012
 € €
Liquide middelen begin van het jaar 1.948.418 2.669.162 
Liquide middelen einde van het jaar 2.975.506 1.948.418 
 
Te verklaren toename (2012 : afname) 1.027.088 -720.744 
 
Overschot volgens de staat van Baten en Lasten 1.009.532 2.610.695 
Af: daarin begrepen koerswinst effecten  -1.358.240 -2.286.716 
 
Saldo afname liquiditeit (2012: toename) -348.708 323.979 
Achtergang beleggingen exclusief koerswinst (2012: vooruitgang) 1.488.567 -2.897.611 
Afname: vorderingen op korte termijn 158.199 1.765.192 
Afname: schulden op korte termijn (2012: toename) -270.970 87.696 
 
Saldo toename van liquide middelen (2012 : afname) 1.027.088 -720.744 
 

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.  Het geeft informatie over het verloop 
van de veranderingen in geldmiddelen en kasequivalenten gedurende de verslagperiode door vanuit de 
Staat van Baten en Lasten correcties toe te passen voor resultaatsposten die geen operationele kasstroom 
met zich meebrengen en voor kasstromen die in de betreffende periode geen resultaatspost zijn.

KASSTROOMOVERZICHT
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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. 

Bij de inrichting van de jaarrekening is voldaan aan de Richtlijnen Fondswervende instellingen van 
de Raad voor de Jaarverslaggeving, in het bijzonder Richtlijn 650 Fondsenwervende instellingen.

WAARDERINGSGRONDSLAGEN

 

MATERIËLE VASTE ACTIVA (1)

KUNST VOORWERPEN

Deze voorwerpen zijn geschonken aan de Vereniging Rembrandt onder de last van langdurig 
bruikleen aan een museum of persoon. Vanwege deze verplichting, verbonden aan de schenking, 
is het eigendom voor € 1 op de balans opgenomen.

FINANCIËLE VASTE ACTIVA (2)

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. Participaties in niet frequent 
marktgenoteerde beleggingsinstellingen worden gewaardeerd tegen de door de beheerder van 
deze beleggingsinstelling gerapporteerde intrinsieke waarde (zijnde de marktwaarde van de 
participaties op basis van de onderliggende intrinsieke waarden, eventueel vastgesteld op basis  
van waarderingsmodellen).

VORDERINGEN EN OVERLOPENDE ACTIVA (3)

De vorderingen en overlopende activa worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de  
reële waarde.

LIQUIDE MIDDELEN (4)

Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde en staan ter vrije beschikking  
van de Vereniging. 

RESERVES EN FONDSEN (5) (6) (7)

Het vermogen is gesplitst in reserves (besteedbaar) en fondsen (geoormerkt) bestaande uit 
Fondsen op Naam, Themafondsen en Cirkels. Het bestuur geeft door de benoeming van de 
reserves aan op welke wijze zij de haar ter beschikking staande middelen wenst aan te wenden. 
Wanneer het bestuur een deel van de reserves heeft afgezonderd voor een speciaal doel, is  
 deze reserve opgenomen als een bestemmingsreserve.

Wanneer door derden aan een deel van de middelen een specifieke besteding is gegeven, is dit 
deel aangemerkt als ‘bestemmingsfonds’. Fondsen onderscheiden zich dus in die zin van reserves, 
dat niet het bestuur, maar een derde een bestemming aan de middelen heeft gegeven. Na de 
overeengekomen termijn van 25 jaar, tenzij anders vermeld, wordt het resterende fondsvermogen 
toegevoegd aan de overige reserves.

Toelichting op de Balans en  
de Staat van Baten en Lasten
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KORTLOPENDE SCHULDEN (8)

De kortlopende schulden worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde.

PENSIOENEN 

De aan de pensioenuitvoerder te betalen premie wordt als last in de Staat van Baten en Lasten  
verantwoord. Te betalen premie dan wel de vooruitbetaalde premie per jaareinde wordt als 
overlopend passief respectievelijk overlopend actief verantwoord. De pensioenregeling betreft  
een beschikbare premieregeling.
 
RESULTAATBEPALINGSGRONDSLAGEN

BATEN EN LASTEN

Baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop zijn betrekking hebben.

BATEN

BATEN UIT EIGEN FONDSENWERVING (9)

De baten uit eigen fondsenwerving worden verantwoord voor het door de Vereniging ontvangen 
bedrag zonder dat de door de eigen organisatie gemaakte kosten in mindering zijn gebracht, tenzij 
anders vermeld. Als baten uit eigen fondsenwerving worden aangemerkt: donaties en giften, 
contributies, sponsoring, erfstellingen en legaten, en overige baten uit eigen fondsenwerving.
Baten uit nalatenschappen worden opgenomen in het boekjaar waarin de omvang betrouwbaar 
kan worden vastgesteld. Voorlopige uitbetalingen in de vorm van voorschotten worden in het 
boekjaar waarin ze worden ontvangen verantwoord als baten uit nalatenschappen, voor zover deze 
niet reeds in een voorgaand boekjaar zijn verantwoord. Verkrijgingen belast met vruchtgebruik 
worden, indien van toepassing alleen in de toelichting vermeld. Zij worden pas in de staat van 
baten en lasten verantwoord bij het einde van het vruchtgebruik of bij eerdere verkoop van de 
blote eigendom.
Bijdragen die zijn ontvangen van sponsors, zijnde bijdragen waar geen evenredige tegenprestatie 
voor de geleverde goederen of diensten tegenover staat, worden verantwoord als baten uit eigen 
fondsenwerving.

BATEN UIT ACTIES VAN DERDEN (10)

Bijdragen ontvangen uit nationale loterijen en bijdragen van andere fonds wervende instellingen 
worden verantwoord voor het door de Vereniging ontvangen bedrag. De verwerking vindt plaats 
in het jaar waarin de bate in ontvangen dan wel door die derde is toegezegd.

BATEN UIT BELEGGINGEN EN RENTEBATEN (11)

Rentebaten en beleggingsopbrengsten worden bruto verantwoord onder de post ‘rentebaten en 
baten uit beleggingen’. De kosten van beleggingen, zoals bankkosten en kosten van beheer door 
derden en de eigen organisatie worden afzonderlijk in de staat van baten en lasten verantwoord 
onder ‘kosten beleggingen’. In de toelichting op de staat van baten en lasten wordt inzicht 
gegeven in de resultaten van het beleggingsbeleid.

LASTEN

BESTEDINGEN AAN DE DOELSTELLING (12)

Bestedingen aan de doelstelling betreffen bestedingen ten behoeve van de doelstellingen van de 
Vereniging zoals bovenstaand vermeld onder Algemeen.
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KOSTEN EIGEN ORGANISATIE (13)

De kosten eigen organisatie bestaat uit de volgende elementen:
1  kosten eigen  fondsenwerving  
2  kosten aan de doelstelling  
3  kosten van beheer en administratie
4  kosten van beleggingen.

KOSTEN EIGEN FONDSENWERVING

Alle kosten van activiteiten die ten doel hebben mensen te bewegen geld te geven voor één  
of meer van de doelstellingen, worden aangemerkt als kosten eigen fondsenwerving.

KOSTEN AAN DE DOELSTELLING

Onder de kosten van de eigen activiteiten in het kader van de doelstelling worden de kosten 
verstaan die rechtstreeks verband houden met de doelstelling van de Vereniging.

KOSTEN VAN BEHEER EN ADMINISTRATIE

Kosten van beheer en administratie zijn kosten die de Vereniging maakt in het kader van de 
(interne) beheersing en administratievoering en niet worden toegerekend aan de kosten aan  
de doelstelling of eigen fondsenwerving. 

KOSTEN VAN BELEGGINGEN

Kosten van beleggingen zijn kosten van beheer door derden en bankkosten.
 
GRONDSLAGEN VOOR DE KOSTENVERDELING

De toerekening van de kosten is gebaseerd  op een door de Vereniging gemaakte inschatting. 
Hierbij wordt gebruik gemaakt van een consistente methodiek: 20% wordt toegerekend aan 
fondsenwerving, 70% aan de doelstelling en 10% aan beheer en administratie.

GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN HET KASSTROOMOVERZICHT

Het kasstroomoverzicht wordt opgesteld volgens de indirecte methode. 
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Toelichting op de Balans en  
de Staat van Baten en Lasten

BALANS

ACTIVA

MATERIËLE VASTE ACTIVA  (1)

KUNST VOORWERPEN

De kunstvoorwerpen zijn gewaardeerd tegen de waarde van € 1.

FINANCIËLE VASTE ACTIVA  (2)

EFFECTEN

De waarde van het totale effectenbezit is gedurende 2013 met € 130.327 afgenomen  
tot € 31.688.717.

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

De Vereniging Rembrandt hanteert een defensief beleggingsbeleid en belegt haar eigen vermogen 
en het vermogen van de fondsen voor 70% vastrentend en voor 30% in effecten (met een 
bandbreedte van 10%). Eind 2013 was 32% belegd in aandelen (eind 2012: 30%). 

 € €
Marktwaarde (beurswaarde) per 1 januari 2013 31.819.044
Bij: aankopen in 2013, tegen inkoopwaarde 24.941.954
  56.860.998
Af: verkopen in 2013, tegen verkoopwaarde  -26.430.521
  30.330.477
Ongerealiseerd resultaat 2013 524.662  
Gerealiseerd resultaat 2013 833.578  
  1.358.240
Marktwaarde (beurswaarde) per 31 december 2013  31.688.717
   

De specificatie van de balanswaarde beleggingen luidt: 31-12-2013 31-12-2012
 € €
Aandelen 10.267.687 9.980.753
Obligaties en overigen 21.421.030 21.838.291
   
Marktwaarde (beurswaarde) per 31 december 31.688.717 31.819.044
Overige vastrentende middelen 1.928.317 1.384.904

Totaal belegde middelen 33.617.034 33.203.948



53  VERENIGING REMBRANDT –  BESTUURSVERSL AG EN JAARREKENING 2013

VORDERINGEN EN OVERLOPENDE ACTIVA (3)  31-12-2013 31-12-2012
  € €
Erfstellingen en legaten 805.028 916.560
Overige vorderingen en overlopende activa 302.292 348.956
  1.107.320 1.265.516
   
   
ERFSTELLINGEN EN LEGATEN   

Erfstellingen en legaten begin van het boekjaar   916.560 2.702.510
Toezeggingen gedurende boekjaar (Erfstellingen en legaten p61) 791.476 573.646
Afwaardering nalatenschappen voorgaande jaren -96.000 -300.000
  1.612.036 2.976.156
Ontvangsten gedurende boekjaar 807.008 2.059.596
Erfstellingen en legaten eind van het boekjaar 805.028 916.560
   

OVERIGE VORDERINGEN EN OVERLOPENDE ACTIVA   

Debiteuren 91.433 51.851
Nog te ontvangen couponrente en overige rente 142.584 174.316
Dividendbelasting 163 163
Waarborgsommen 9.044 9.044
Vooruitbetaalde kosten 6.085 9.656
Rekening courant Stichting Nationaal Fonds Kunstbezit     17.983 77.926
KF Hein Fonds 35.000 -
Lening u/g  26.000
  302.292 348.956

DEBITEUREN

Debiteuren 91.433 86.823
Voorziening debiteuren                                                                                  (34.972)
  91.433 51.851

Van de voorziening debiteuren is € 32.758  aangewend als oninbare contributievordering (jaren 2012 en 
ouder) en is € 2.214 vrijgevallen. In 2013 zijn de openstaande contributie debiteuren à € 5.695 ten laste 
van het resultaat geboekt.

LIQUIDE MIDDELEN  (4)

Van de liquide middelen staat € 1.928.317 (2012: € 1.384.904) uit op een beleggingsrekening. De liquide 
middelen zijn direct opeisbare tegoeden.
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PASSIVA

RESERVES EN FONDSEN

RESERVES (BESTEEDBAAR) 

OVERIGE RESERVES (5)

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

RESERVES (BESTEEDBAAR) 2013 2012   
  € €
Saldo per 1 januari 23.924.538 22.414.115
Bij: uit bestemming saldo Staat van Baten en Lasten  114.995 1.510.423 
     
Saldo per 31 december        24.039.533     23.924.538
                                                            

BESTEMMINGSRESERVES (6) 

ACQUOY-NAIR AC FONDS VOOR  BIJZONDERE AANKOPEN

Dit fonds is door het Bestuur bestemd voor bijzondere aankopen. Het fonds is opgericht in 1928 en draagt sinds 2001 
de naam van de schenkers uit dankbaarheid voor de genereuze nalatenschap van de heer en mevrouw Acquoy-Nairac. 
Het fondsvermogen ad € 955.585 onderging in 2013 geen wijziging.

FONDSEN (GEOORMERKT ) (7)

Hiernaast is een overzicht opgenomen van de fondsen: 
Fondsen op Naam, Themafondsen en Cirkels. 

De stand van de fondsen per 1 januari 2013 bedroeg  
€ 8.158.675. 
Na toevoeging van de rente/rendement en de dotaties  
en na aftrek van de kosten en de bijdragen is de stand  
van de fondsen € 9.053.212 per 31 december 2013. 
Het vermogen van de fondsen is in 2013 in totaal met  
€ 894.537 toegenomen.

FONDSEN OP NAAM

Een Fonds op Naam is een apart geadministreerd fonds, 
waarvan de oprichter in samenspraak met de Vereniging 
Rembrandt de naam, de doelstelling en de wijze van 
besteding bepaalt. Voor een Rembrandt Fonds op Naam 
geldt een minimumbedrag van € 75.000. 

NATIONAAL FONDS 1930 (1930)

Tot 2012 werd het Nationaal Fonds 1930 beheerd 
door de Vereniging Rembrandt onder toezicht van 

een driehoofdige Commissie en mocht het fonds 
uitsluitend worden aangewend voor het verstrekken 
van voorschotten ten behoeve van de aankoop van 
kunstwerken. In 2012 is de Commissie opgeheven 
en heeft het Nationaal Fonds 1930 de status van een 
regulier Fonds op Naam bij de Vereniging Rembrandt. 
Dit bestemmingsfonds kan sindsdien worden aangewend 
voor het aankopen van kunstwerken ter verrijking van  
het Nederlands openbaar kunstbezit. 
In 2013 is de renteloze lening (€ 26.000) verstrekt in 
2012 aan Kasteel de Haar gehonoreerd als aanvraag.  
Per saldo blijft het fondsvermogen ongewijzigd.

FONDS CLEYNDERT (1956)

Dit bestemmingsfonds is afkomstig uit een erfstelling, 
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 2013 is uit dien hoofde 
€ 1.036 aan het fondsvermogen toegevoegd. 
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 Stand per Rente Bij: Dotatie Af: kosten Af: Bijdragen Stand per  
 01-01-2013 Rendement Totaal lening  31-12-2013
Fondsen op naam        
Nationaal Fonds 1930  1.086.874    -   26.000   26.000   1.086.874   
Fonds Cleyndert  165.761   1.036   -     166.797   
Hendrik de Jong Fonds  262.718   4.443   -    85.000   182.161 
Beatrijs de Rooij Fonds  65.524   594   -    30.585   35.533   
Jaap en Johanna van der Lee-Boers Fonds  55.641    -     55.641   
Stortenbeker Fonds  449.755    100.000    50.000   499.755  
Dura Kunstfonds  1.358.588   107.861   -    123.332   1.343.117   
Ina van Doormaal Fonds  100.000    -     100.000   
Daan Cevat Fonds  100.000    -     100.000   
Fonds voor de 20ste-eeuwse Nederlandse schilderkunst  254.000    2.500     256.500   
Fonds Leppink-Postuma  120.000    -     120.000   
Petra van Maaren Fonds  82.726    -     82.726  
Claude Monet Fonds  32.000    15.000     47.000   
P.H. Soeters Fonds voor de 20ste-eeuwse glaskunst  60.000    20.000     80.000   
BankGiro Loterij Aankoopfonds  42.712    400.000    276.600   166.112  
Kruger Fonds  48.299    -     48.299   
A.M. Roeters van Lennep Fonds  2.600.000    60.627    100.000   2.560.627   
Gisbert van Laackfonds  614.707    -     614.707   
A. Quist-Rütter Fonds  263.283    -     263.283   
Ekkart Fonds  111.230    9.909    20.000   101.139   
Maljers-de Jongh Fonds  20.000    20.000     40.000   
Liente Dons Fonds  15.000    15.000    15.000   15.000   
Mevrouw dr. E. Frederiks Fonds    230.000    34.000   196.000   
Mr. J.J. A.M. Kennis Fonds    15.000     15.000   
Willem en Mary Reus-de Lange Fonds     453.783    25.000   428.783   
  7.908.818   113.934   1.341.820  26.000  785.517   8.605.055   
Themafondsen        
Glas  10.800    14.500    5.000   20.300  
Moderne en hedendaagse kunst  12.500    43.500     56.000   
Prenten en Tekeningen  46.000    2.500    15.000   33.500  
Schilderkunst 17de eeuw  4.500    37.000     41.500  
Schilderkunst 18de eeuw    5.000     5.000  
Schilderkunst 19de eeuw    10.500     10.500   
Zilver  2.750    12.500     15.250   
Middeleeuwen    2.500    2.500   -     
Niet-westerse kunst  1.000    2.000     3.000  
Beeldhouwkunst    20.000     20.000   
Kunstnijverheid    2.500     2.500   
Fotografie    7.500     7.500   
Themafonds ten behoeve van Claude Monet Fonds  2.000    6.000     8.000    
  79.550       166.000    22.500   223.050   
Cirkels        
Titus Fonds  145.249    128.500    75.000   198.749   
Utrechtse Rembrandt Cirkel  23.757    40.500    40.000   24.257   
Caius Fonds  1.301    35.800    35.000   2.101   
  170.307    204.800    150.000   225.107   

Totaal  8.158.675  113.934  1.712.620  26.000  958.017   9.053.212 

Fondsen
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HENDRIK DE JONG FONDS (1982)

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 2013 is € 4.443 aan rente aan het fonds 
toegevoegd. Ten laste van dit fonds werd in 2013  
€ 85.000 gebracht als bijdrage aan een aankoop 
van het Rijksmuseum Amsterdam. 

BEATRIJS DE ROOIJ FONDS (1998)

Dit fonds is vanaf 1998 gevormd door een periodieke 
gift 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 17de-, 18de- en 19de-eeuwse bloem-
stillevens, objecten verbonden met het Huis van 
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 2013 € 594 toe-
gevoegd teneinde het vermogen aan te passen aan 
de stijging van de kosten van levensonderhoud. Ten 
laste van dit fonds werd in 2013 € 30.585 gebracht 
als bijdrage aan een aankoop van Paleis Het Loo.

JAAP EN JOANNA VAN DER LEE-BOERS FONDS 

(2000)

De doelstelling van dit fonds, dat op 20 december 
2000 werd ingesteld, is het verlenen van financiële 
steun voor de aankoop van voorwerpen van 
glaskunst ten behoeve van openbare kunstcollecties 
in Nederland en al hetgeen daarmede verband 
houdt of daaraan bevorderlijk kan zijn. In 2013 
onderging het fondsvermogen ad € 55.641 geen 
wijziging. 
 
STORTENBEKER FONDS (2001)

De doelstelling van dit fonds, dat op 21 december 
2001 werd ingesteld, is ondersteuning van de 
beeldende 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 2013 is 
een gift ontvangen van € 100.000.
Ten laste van dit fonds werd in 2013 € 50.000 
gebracht als bijdrage aan een aankoop van Stedelijk 
Museum Alkmaar. 

DUR A KUNSTFONDS (2002)

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 vanwege 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 desbetreffende museum tentoongesteld 
worden.’ 
De schenkingen dienen bij voorkeur te geschie-
den voor de aankoop van historische en/of 
‘herkenbare’ kunstwerken, zijnde schilderijen, 
prenten, tekeningen, zilveren of glazen kunst-
voorwerpen en beeldhouwwerken. Het fonds 
wordt geacht te bestaan uit beleggingen met een 
vaste samenstelling.
In 2012 werden met het Job Dura Fonds nieuwe 
afspraken gemaakt over het Dura Kunstfonds.
Het vermogen wordt apart geadministreerd;  
het risico met betrekking tot het rendement ligt  
bij het Job Dura Fonds. Dankzij een schenking in 
2012 van € 25.000 blijft het Dura Kunstfonds  
in stand tot 2037.
In 2013 is € 107.861 toegevoegd aan het fonds. 
Ten laste van dit fonds werd in 2013 € 123.332 
gebracht als bijdrage aan een aankoop van  
Museum Boijmans Van Beuningen. 

INA VAN DOORM AAL FONDS (2006)

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 aankopen van werken van deze school. Het 
fonds werd op 1 september 2006 ingesteld. Het 
fondsvermogen ad € 100.000 onderging in 2013 
geen wijziging.

DAAN CEVAT FONDS (2006)

De doelstelling van dit fonds is het verlenen van 
financiële steun voor de aankoop van werken van 
kunstenaars door wie Rembrandt beïnvloed is of 
werken van kunstenaars die Rembrandt hebben 
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geïnspireerd. Het fonds werd op 18 augustus 
2006 ingesteld door een periodieke schenking 
van € 30.000 over een periode van vijf jaar. Het 
fondsvermogen ad € 100.000 heeft in 2013 geen 
wijziging ondergaan.

FONDS VOOR 20STE-EEUWSE NEDERLANDSE 

SCHILDERKUNST (2007)

Op 14 december 2007 werd dit fonds opgericht. 
De doelstelling van dit fonds is het financieel 
ondersteunen van aankopen door Nederlandse 
musea van 20ste-eeuwse Nederlandse schilderkunst. 
Gedurende 5 jaar werd jaarlijks door de schenker een 
donatie gedaan van € 50.000. In 2013 is € 2.500 
toegevoegd aan het fonds.

FONDS LEPPINK-POSTUM A (2008)

De doelstelling van dit fonds is het doen van 
schenkingen in de eerste plaats ten behoeve 
van aankopen van het Rijksmuseum Twente of 
in de tweede plaats voor een van de andere 
Overijsselse musea. Op 19 december 2008 werd 
dit fonds opgericht door een periodieke schenking 
van € 40.000 over een termijn van vijf jaar. Het 
fondsvermogen ad € 120.000 bleef in 2013 
ongewijzigd.
 
PETR A VAN M AAREN FONDS (2009)

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 fondsvermogen 
bedroeg toen € 85.000. Doelstelling 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. Het fondsvermogen ad  
€ 82.726 bleef in 2013 ongewijzigd.

CLAUDE MONET FONDS (2009)

Dit fonds is opgericht op 28 december 2009.  
De doelstelling van het fonds is het verlenen van 
financiële steun voor het bevorderen van het 
verwerven van impressionistische schilderkunst. 
Gedurende vijf jaar wordt jaarlijks door de 
schenkers een donatie gedaan van € 15.000. 

P.H. SOETERS FONDS VOOR 20STE-EEUWSE 

GLASKUNST (2010)

Dit fonds is in 2010 opgericht door de heer  
P.H. Soeters. De doelstelling luidt: ‘Het verlenen 
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 
bevorderlijk kan zijn.’ Gedurende vijf jaar wordt 
door de schenker jaarlijks een donatie gedaan  
van € 20.000.

BANKGIRO LOTERIJ AANKOOPFONDS (2010)

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 zelf 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. In 2013 
is dit bedrag verhoogd naar € 400.000. Ten laste 
van dit fonds werd in 2013 € 276.600 gebracht als 
bijdrage aan aankopen van het Stedelijk Museum 
Alkmaar, Breda’s Museum, het Afrikamuseum en 
het Westfries Museum.

KRUGER FONDS (2010)

Het Kruger Fonds is ingesteld op 1 augustus 
2010 ter herinnering aan twee generaties 
kunstliefhebbers en kunstverzamelaars: de heer  
ir. J. Kruger, zijn echtgenote mevrouw I.M. Kruger-
Guldenaar en hun dochter mevrouw M. Kruger.  
De doelstelling 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 zekere voorkeur geniet. Het fondsvermogen  
ad € 48.299 onderging in 2013 geen wijziging.

A .M. ROETERS VAN LENNEP FONDS (2010)

Het A.M. Roeters van Lennep Fonds is ingesteld  
in 2010 uit de nalatenschap van mevrouw  
A.M. Kronenberg - Roeters van Lennep. De 
doelstelling van het fonds is het doen van 
schenkingen ten behoeve van de aankoop van 
werken van schilderkunst of kunstnijverheid van 
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vóór 1850 ten behoeve van het Nederlands open-
baar kunstbezit. In 2013 is de slotuitkering ad  
€ 60.627 ontvangen. Ten laste van dit fonds werd 
in 2013 € 100.000 gebracht als bijdrage aan een 
aankoop van het Mauritshuis.

GISBERT VAN LAACK FONDS (2011)

Het Gisbert van Laack Fonds is ingesteld op 8 
december 2011 en heeft tot doel het verlenen 
van financiële steun voor de aankoop van 
kunst(voorwerpen) die – onder meer – op de 
Rijnvaart, de stad en haven Rotterdam betrekking 
hebben. Het vermogen is afkomstig van de 
ontbonden familiestichting Gisbert en Else van 
Laack en onderging in 2013 geen wijziging  
(€ 614.707).

A . QUIST-RÜTTER FONDS (2012)

Het A. Quist-Rütter Fonds is ingesteld op 3  
april 2012. Het fonds heeft tot doel het verlenen 
van financiële steun voor de aankoop van kunst-
(voorwerpen) met een lichte voorkeur voor het 
honoreren van aanvragen door het Kröller-Müller 
Museum te Otterlo, Museum Beelden aan Zee te 
Den Haag of het Cobra Museum te Amstelveen. 
Het vermogen is afkomstig van de ontbonden 
Stichting A. Quist-Rütter Fonds en onderging in 
2013 geen wijziging (€ 263.283). 

EKKART FONDS (2012)

Het Ekkart Fonds is ingesteld op 20 november 
2012 ter gelegenheid van het afscheid van prof.  
dr Rudi Ekkart als bestuurslid van de Vereniging 
Rembrandt. Doel van het fonds is het verlenen  
van bijdragen van ten hoogste € 20.000 voor het 
verrichten van kunsthistorisch onderzoek naar 
specifieke voorwerpen of (delen van) 
verzamelingen in het Nederlands openbaar 
kunstbezit, resulterend in een wetenschappelijke 
publicatie en/of tentoonstelling. Het fonds-
vermogen is bijeengebracht door bijdragen van de 
Vereniging Rembrandt (€ 50.000 uit de algemene 
middelen), de Nederlandse Museumvereniging, 
musea en particulieren met een totaal € 111.230. 
In 2013 is de aanvraag van het Westfries Museum 
gehonoreerd en de beurs ter hoogte van € 20.000 
toegekend. Er is € 9.909 toegevoegd aan het fonds 
dankzij diverse donaties.

M AL JERS-DE JONGH FONDS (2012)

Dit fonds is opgericht op 16 november 2012.  
De doelstelling van het fonds is het verlenen  
van financiële steun voor de aankopen door 
Nederlandse musea van kunst uit de periode  
1850 tot en met 1920. Gedurende vijf jaar wordt 
jaarlijks door de schenkers een donatie gedaan  
van € 20.000. 

LIENTE DONS FONDS (2012)

Dit fonds is opgericht op 5 december 2012. 
De doelstelling van het fonds is het verlenen 
van financiële steun voor de aankopen door 
Nederlandse musea van tekeningen en aquarellen 
in de breedste zin. Gedurende vijf jaar wordt 
jaarlijks door de schenker een donatie gedaan van  
€ 15.000. In 2013 is € 15.000 ten laste van dit 
fonds gebracht als bijdrage aan een aankoop van 
het Rijksmuseum Amsterdam.

MEVROUW DR . E. FREDERIKS FONDS (2013)

Dit fonds is in 2013 opgericht uit het legaat 
van mevrouw dr. E. Frederiks dat de Vereniging 
Rembrandt ontving (€ 230.000). Zij was erelid van 
de Vereniging van 1994 tot 2012. De doelstelling 
van het fonds is het verlenen van schenkingen 
ten behoeve van de aankoop van werken van 
schilderkunst of kunstnijverheid van vóór 1880 ten 
behoeve van het Nederlands openbaar kunstbezit. 
In 2013 is € 34.000 ten laste van dit fonds gebracht 
als bijdrage aan een aankoop voor Paleis Het Loo.

MR . J.J .  A .M. KENNIS FONDS (2013)

Het Mr. J.J. A.M. Kennis Fonds opgericht op  
31 december 2013. Dit fonds heeft als doelstelling 
het verlenen van financiële steun voor aankopen van 
kunst vanaf 1500 met een voorkeur voor kerkelijke 
kunst ten behoeve van openbare kunstcollecties in 
Nederland. Gedurende vijf jaar wordt jaarlijks door 
de schenker een donatie gedaan van € 15.000. 

WILLEM EN M ARY REUS-DE LANGE FONDS (2013)

Het Fonds Willem en Mary Reus-de Lange komt 
voort uit de nalatenschap van de heer Willem Reus, 
overleden op 18 februari 2007. Het Fonds wordt 
aangewend voor het uitbreiden van de collecties 
van het Huis Van Gijn, het Dordrechts Museum 
en Erfgoedcentrum Diep in Dordrecht, met een 
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voorkeur voor kunstnijverheid, textiel, meubelen 
en kunstvoorwerpen in ruimere zin, gerelateerd aan 
de stad Dordrecht en haar regio. In 2010 en 2011 
werden al twee bijdragen toegezegd, maar ten laste 
van de algemene middelen gebracht omdat het 
fonds nog in oprichting was. Doordat in 2013 de 
slotuitkering is ontvangen is het fonds nu ingesteld. 
Uit de algemene middelen is derhalve € 453.783 
geboekt naar dit fonds. Er is in 2013 € 25.000 ten 
laste van dit fonds gebracht als bijdrage aan een 
aankoop van het Huis Van Gijn.
     
THEMAFONDSEN

Themafondsen zijn apart geadministreerde 
fondsen die elk corresponderen met een specifiek 
verzamelgebied. Een Themafonds wordt gebruikt 
voor het steunen van aankopen binnen het aan-
gegeven verzamelgebied. Het toewijzen van een 
schenking aan een Themafonds is mogelijk vanaf 
het Leermeesterlidmaatschap, tenminste € 1.000 
voor een periode van minimaal 5 jaar, of bij een 
eenmalige schenking van tenminste € 5.000. 

GLAS (2006)

De doelstelling van het fonds is het verlenen van 
financiële steun bij de aankoop van glas door 
musea. Het fonds is in 2006 ingesteld met een 
eerste particuliere schenking. Het fonds is in 
2013 versterkt met € 14.500 dankzij particuliere 
periodieke schenkingen. In 2013 werd € 5.000  
ten laste van dit fonds gebracht als bijdrage voor 
het Huis Van Gijn.

MODERNE EN HEDENDAAGSE KUNST (2009)

De doelstelling van het fonds is het verlenen van 
financiële steun bij de aankoop van moderne 
en hedendaagse kunst door musea. Het fonds 
is in 2009 ingesteld met een eerste particuliere 
periodieke schenking. Het fondsvermogen is in 
2013 versterkt met periodieke schenkingen van  
in totaal € 43.500.

PRENTEN EN TEKENINGEN (2006)

De doelstelling van het fonds is het verlenen van 
financiële steun bij de aankoop van prenten en 
tekeningen door musea. Het fonds is in 2004 
ingesteld met een eerste particuliere periodieke 
schenking. Het fondsvermogen is in 2013 versterkt 

met € 2.500 dankzij een schenking. In 2013 werd  
€ 15.000 ten laste van dit fonds gebracht als bijdrage 
aan een aankoop van het Rijksmuseum Amsterdam.

SCHILDERKUNST 17DE EEUW (2007)

De doelstelling van het fonds is het verlenen van 
financiële steun bij de aankoop van 17de-eeuwse 
schilderkunst door musea. Het fonds is in 2007 
ingesteld met een eerste particuliere schenking.  
Het fondsvermogen is in 2013 versterkt met 
periodieke schenkingen van in totaal € 37.000. 

SCHILDERKUNST 18DE EEUW (2013)

De doelstelling van het fonds is het verlenen van 
financiële steun bij de aankoop van 18de-eeuwse 
schilderkunst door musea. Het fonds is in 2013 
ingesteld met periodieke schenkingen van in totaal 
€ 5.000. 

SCHILDERKUNST 19DE EEUW (2013)

De doelstelling van het fonds is het verlenen van 
financiële steun bij de aankoop van 19de-eeuwse 
schilderkunst door musea. Het fonds is in 2013 
ingesteld met periodieke schenkingen van in totaal 
€ 10.500.

ZILVER (2004)

De doelstelling van het fonds is het verlenen 
van financiële steun bij aankopen van zilveren 
voorwerpen door musea. Het fonds is in 2004 
ingesteld met de baten uit een nalatenschap.  
Het fonds is in 2013 versterkt met € 12.500  
dankzij periodieke schenkingen. 

MIDDELEEUWEN (2013)

De doelstelling van het fonds is het verlenen van 
financiële steun bij de aankoop van middeleeuwse 
kunst door musea. Het fonds is in 2013 ingesteld 
met een eerste periodieke schenking van € 2.500. 
Ten laste van dit fonds werd in 2013 € 2.500 
gebracht als bijdrage aan een aankoop voor het 
Stedelijk Museum Alkmaar.

NIET-WESTERSE KUNST (2012)

De doelstelling van het fonds is het verlenen van 
financiële steun bij de aankoop van niet-westerse 
kunst door musea. Het fonds is in 2012 ingesteld 
met een eerste particuliere periodieke schenking. 
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Het fondsvermogen is in 2013 versterkt met een 
periodieke schenking van € 2.000. 
 
BEELDHOUWKUNST (2013)

De doelstelling van het fonds is het verlenen van 
financiële steun bij aankopen van beeldhouwkunst 
door musea. Het fonds is in 2013 ingesteld met 
periodieke schenkingen van in totaal € 20.000. 

KUNSTNIJVERHEID (2013)

De doelstelling van het fonds is het verlenen van 
financiële steun bij aankopen van kunstnijverheid 
door musea. Het fonds is in 2013 ingesteld met  
een eerste periodieke schenking van € 2.500. 

FOTOGR AFIE (2013)

De doelstelling van het fonds is het verlenen 
van financiële steun bij aankopen van fotografie 
door musea. Het fonds is in 2013 ingesteld met 
periodieke schenkingen van in totaal € 7.500. 

THEM AFONDS TEN BEHOEVE VAN CLAUDE 

MONET FONDS (2011)

Dit Themafonds is opgericht in 2012 en draagt 
direct bij aan het Claude Monet Fonds, een 
Fonds op Naam van de Vereniging Rembrandt. 
De doelstelling van Claude Monet Fonds is het 
verlenen van financiële steun voor het verwerven 
van impressionistische schilderkunst. De oprichters 
van dit Fonds op Naam hebben te kennen 
gegeven bijdragen van derden te verwelkomen. 
Aan hun oproep is gehoor gegeven. In 2013 is 
het fondsvermogen versterkt met periodieke 
schenkingen van € 6.000. 

CIRKELS

Cirkels zijn gezelschappen bestaande uit leden 
van de Vereniging Rembrandt die zich verplicht 
hebben gedurende minimaal vijf jaar een financiële 
bijdrage te leveren aan de Vereniging Rembrandt. 
De leden bepalen jaarlijks aan welk(e) gesteunde 
kunstaanko(o)p(en) hun fonds bijdraagt.

TITUS CIRKEL /FONDS (2004)

Op 16 maart 2004 werd de Titus Cirkel opgericht 
voor leden van de Vereniging Rembrandt vanaf 
35 jaar. De leden van de Titus Cirkel dragen voor 
minimaal vijf jaar jaarlijks € 1.000 bij aan het Titus 

Fonds. In 2013 werd € 128.500 door 127 leden 
toegezegd. De aankoopcommissie van de Titus 
Cirkel bepaalt jaarlijks aan welk door de Vereniging 
Rembrandt gesteund kunstwerk het Titus Fonds zijn 
naam wil verbinden. Ten laste van dit fonds werd 
in 2013 € 75.000 gebracht als bijdrage aan een 
aankoop van Museum Boijmans Van Beuningen.

UTRECHTSE REMBR ANDT CIRKEL /FONDS (2011)

Op 20 november 2011 werd de Utrechtse 
Rembrandt Cirkel opgericht voor leden van de 
Vereniging Rembrandt woonachtig in de provincie 
Utrecht. De leden van de Utrechtse Rembrandt 
Cirkel dragen voor minimaal vijf jaar jaarlijks  
€ 1.000 bij aan het Utrechtse Rembrandt Fonds.  
In 2013 werd € 40.500 door 40 leden toegezegd. 
De leden kiezen jaarlijks aan welk door de 
Vereniging Rembrandt gesteund kunstwerk 
de Utrechtse Rembrandt Cirkel zijn naam wil 
verbinden. Dit hoeft niet noodzakelijkerwijs een 
kunstwerk met een relatie tot Utrecht te zijn.  
Ten laste van dit fonds werd in 2013 € 40.000 
gebracht als bijdrage aan een aankoop van het 
Rijksmuseum van Oudheden in Leiden.

CAIUS CIRKEL /FONDS (2011)

Op 10 oktober 2011 werd de Caius Cirkel 
(genoemd naar de Romeinse kunstminnaar 
en weldoener Caius Mecenas) opgericht, een 
gezelschap van jongere leden (twintigers en 
dertigers) 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. In 2013 werd € 35.800 door 75 leden 
toegezegd. De leden kiezen jaarlijks aan welk door 
de Vereniging Rembrandt gesteund werk de Caius 
Cirkel zijn naam wil verbinden. Ten laste van dit 
fonds werd in 2013 € 35.000 gebracht als bijdrage 
aan een aankoop van het Rijksmuseum Amsterdam.
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SCHULDEN

KORTLOPENDE SCHULDEN (8) 31-12-2013 31-12-2012 
  € €
Schenkingsverplichtingen 940.704 1.293.638
Vooruit ontvangen contributies 516.470 519.888
Overige schulden en overlopende passiva 266.039 180.655
  1.723.213 1.994.181

SCHENKINGSVERPLICHTINGEN

Dit betreft de per balansdatum toegezegde maar nog niet uitgekeerde schenkingen met een totaalbedrag 
van € 940.704. Deze verplichtingen zullen naar verwachting in 2014 worden voldaan. Van de zeven in 
2013 toegezegde en nog te betalen aanvragen zijn er voorjaar 2014 zes voldaan.

VOORUIT ONT VANGEN CONTRIBUTIES

Dit betreft de per balansdatum ontvangen contributies 2013 voor het volgend verslagjaar met een 
totaalbedrag van € 516.470.

OVERIGE SCHULDEN EN OVERLOPENDE PASSIVA 31-12-2013 31-12-2012
  € €
Crediteuren  62.651 74.926
Effectenbeheer 55.573 47.105
Accountant- en administratiekosten  17.326 18.260
Loonbelasting 23.329 15.612
Af te dragen pensioenlasten 931 3.751
Bureaukosten 14.988 17.047
Kantoor en algemene kosten 2.498 3.954
Vooruit ontvangen akten 62.865 -  
Rente- en bankkosten 1.378 -
Overige kosten 4.500 -
Ekkart Fonds Westfries Museum              20.000                     -                                                                                               
  266.039 180.655
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NIET IN DE BALANS OPGENOMEN VERPLICHTINGEN

De meerjarige financiële verplichting van de Vereniging is de huurovereenkomst van het kantoor op de 
Denneweg 124.  Deze overeenkomst is aangegaan voor een resterende termijn van 2 jaar. Voor 2014 en 
2015 is dit circa € 29.000 aan huur.  

FINANCIËLE INSTRUMENTEN 

ALGEMEEN

De in deze toelichting opgenomen gegevens verschaffen informatie die behulpzaam is bij het schatten van 
de omvang van risico’s die verbonden zijn aan de in de balans opgenomen financiële instrumenten. Er zijn 
geen financiële instrumenten die niet in de balans zijn opgenomen.

De primaire financiële instrumenten van de vereniging dienen ter financiering van de activiteiten van de 
vereniging of vloeien direct uit deze activiteiten voort. De vereniging gaat geen transacties aan in derivaten, 
zoals valutatermijncontracten en renteswaps. Het beleid van de vereniging is om niet te handelen in 
financiële instrumenten voor speculatieve doeleinden.

De belangrijkste risico’s uit hoofde van de financiële instrumenten van de vereniging zijn het kredietrisico 
en het liquiditeitsrisico.

Het beleid van de vereniging om deze risico’s te beperken, luidt als volgt:

KREDIET- EN LIQUIDITEITSRISICO  

NALATENSCHAPPEN

De vereniging kent vorderingen uit hoofde van nalatenschappen. Doordat de vereniging afhankelijk 
is van derden ten aanzien van deze nalatenschappen kan de waarde van de vordering uit hoofde van 
nalatenschappen fluctueren en tevens bestaat er onzekerheid over het tijdstip van uitkeren. De vereniging 
beperkt dit risico actief door regelmatig contact te houden met de betreffende executeurs testamentair.

KREDIET- EN LIQUIDITEITSRISICO  

BELEGGINGEN

Om de krediet- liquiditeitsrisico’s inzake de beleggingen te beperken is door de vereniging een risicoprofiel 
bepaald en is binnen dit risicoprofiel het beheer uitbesteed aan externe professionele partijen. In het 
beleggingsbeleid is tevens vastgelegd dat het risicoprofiel periodiek wordt geëvalueerd. De vereniging 
handelt in het kader van het beleggingsbeleid enkel met kredietwaardige en te goeder name en faam 
bekend staande partijen.

REËLE WAARDE

Gezien het overwegend kortlopende karakter van de financiële instrumenten benadert de boekwaarde  
de reële waarde.



BATEN

BATEN UIT EIGEN FONDSENWERVING  (9) 2013 2012
 € €
Contributies 556.539 572.554
Giften 1.664.327 1.696.597
Erfstellingen en legaten 695.476 273.646
 2.916.342 2.542.797
 

Het aantal leden van de Vereniging Rembrandt bedroeg ultimo 2013: 11.503 (2012: 11.324). 

CONTRIBUTIES

In 2013 bedroegen de baten uit contributiegelden  € 556.539.

GIFTEN 

Giften bevatten eenmalige donaties, schenkingen middels periodieke akte (de cirkel- en meesterlidmaat-
schappen), sponsoring en giften bovenop contributies. Hieronder valt ook de jaarlijkse bijdrage van de 
BankGiro Loterij. 
De in 2013 ontvangen dan wel ter beschikking gestelde giften bedragen in totaal € 1.664.329
(2012: € 1.696.597). € 401.159 zijn giften ten behoeve van het vrij besteedbaar vermogen en  
€ 1.263.170 heeft betrekking op geoormerkte giften (Zie voor specificatie Tabel 5 Fondsen op pagina 53). 
De werkelijke giften 2013 liggen hoger dan de begroting (€ 1.489.950).

ERFSTELLINGEN EN LEGATEN

Dit boekjaar werden er in totaal € 791.476 aan erfstellingen en legaten toegezegd. Naar aanleiding van 
correspondentie is in 2013 één nalatenschap met € 96.000 naar beneden bijgesteld. Gezien het inci-
dentele karakter van erfstellingen en legaten worden deze posten als p.m. opgenomen in de begroting. 
In 2012 heeft er een bijstelling naar beneden plaatsgevonden van € 300.000 op één nalatenschap. 

BATEN UIT ACTIES VAN DERDEN (10)  2013 2012
 € €
Bijdrage Prins Bernhard Cultuurfonds 725.000 725.000
 725.000 725.000

PRINS BERNHARD CULTUURFONDS

Sinds 1960 stelt het Prins Bernhard Cultuurfonds een deel van zijn door loterij gelden verkregen 
inkomsten ter beschikking aan de Vereniging Rembrandt met als bestemming steunverlening bij 
kunstaankopen. In 2013 bedroeg deze bijdrage € 725.000 (2012: € 725.000), waarvan € 60.000  
bij voorkeur bestemd is voor ondersteuning van aankopen door kleinere musea.

 

Staat van Baten en Lasten
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BATEN UIT BELEGGINGEN EN RENTEBATEN (11) 

DIRECTE BATEN EN KOERSRESULTAAT BELEGGINGEN 

Het resultaat hiervan is als volgt samengesteld:

BATEN UIT BELEGGINGEN EN RENTEBATEN  2013  2012
    €  €
Directe baten uit beleggingen:   
- Dividenden 229.126  236.715
- Couponrente 176.259  254.060
- rente geldmiddelen 5.279  10.473
   410.664   501.248
Indirecte baten uit beleggingen: 
Ongerealiseerd resultaat 524.662  1.822.645
Gerealiseerd resultaat 833.578  464.071 
   1.358.240  2.286.716
Koerswinst/(verlies) effecten  1.768.904  2.787.964

       
 

In 2013 bedragen de baten uit beleggingen € 1.768.904 (op de effectenportefeuille per 31-12-2013 van  
€ 31.688.717 een 5,6%) versus € 2.787.964 (8,8%) in 2012 (op een effectenportefeuille van € 31.819.044 
per 31-12-2012). De werkelijke baten uit beleggingen vallen in 2013 ruim hoger uit dan de begrote  
€ 1.000.000.

De kosten beleggingen bedragen voor 2013 € 211.919 versus € 181.129 voor 2012. Het netto 
beleggingsresultaat 2013 bedraagt derhalve € 1.556.985 versus € 2.606.835 in 2012.



LASTEN

BESTEED AAN DOELSTELLINGEN (12)

In 2013 werd € 1.904.187 besteed aan de doelstellingen 
uit algemene middelen (besteedbaar) en € 958.017 uit 
Fondsen (geoormerkt).

HET VERRIJKEN VAN HET NEDERLANDS OPENBAAR 

KUNSTBEZIT

In 2013 zijn 32 aanvragen voor steunverlening 
behandeld. Hiervan werden er 19 gehonoreerd 
waaronder de lening aan Kasteel de Haar uit 2012 die 
in 2013 is omgezet in een schenking. 11 aanvragen 
werden afgewezen, 2 werden teruggetrokken. Van de 
19 gehonoreerde aanvragen werd er één op de veiling 
overboden. Daardoor werd uiteindelijk aan 18 aankopen 
bijgedragen met een totaalbedrag van € 2.817.204. 
Hiervan komt € 938.017 ten laste van Fondsen.

Ter vergelijking: in 2012 zijn 39 aanvragen behandeld, 
waarvan er 25 werden gehonoreerd, 2 daarvan werden 
op veilingen overboden. Aan de uiteindelijke 23 
aankopen werd in totaal € 2.265.718 bijgedragen. 
Daarvan kwam € 675.138 ten laste van Fondsen. 

1   Museum Boijmans Van Beuningen: Jan van Eyck 
(atelier of navolger van), De Kruisiging van Christus, 
1440-50 (€ 123.332 uit het Dura Kunstfonds)

2   Breda’s Museum: Christus en de Samaritaanse vrouw 
bij de stad Breda, 1518-20 (€ 38.000 uit het BankGiro 
Loterij Aankoopfonds)

3   Rijksmuseum: Jan Jansz. Mostaert, Scène uit de 
verovering van Amerika, ca. 1535 (€ 300.000)

4   Mauritshuis: Paul Bril, Berglandschap met de heilige 
Hieronymus, 1592 (€ 200.000, waarvan € 100.000  
uit het A.M. Roeters van Lennep Fonds)

5   Keramiekmuseum Princessehof: Lambert Cleffius en 
Plateelbakkerij De Metaale Pot, Bloemenhouder,  
ca. 1685-90 (€ 50.000)

6   Stedelijk Museum Alkmaar: Cornelis Cornelisz Buys (II), 
Jacob trekt bij Laban weg, ca. 1535 (€ 252.500, 
waarvan € 200.000 uit het BankGiro Loterij 
Aankoopfonds, € 50.000 uit het Stortenbekerfonds  
en € 2.500 uit het Themafonds Middeleeuwen)

7   Van Abbemuseum: Ilya en Emilia Kabakov, Let’s Go 
Girls, 2012 (€ 140.000)

8   Huis Van Gijn: Aert Schouman, Glas met stippelgravure 
van een wijndrinker, 1743 (€ 50.000, waarvan  

€ 25.000 uit het Willem en Mary Reus-de Lange Fonds 
en € 5.000 uit het Themafonds Glas)

9   Afrika Museum: Abdoulaye Konaté, Offrandes de 
couleurs: Blanc, Rouge, Noir, 2007 (€ 20.000 uit het 
BankGiro Loterij Aankoopfonds)

10   Rijksmuseum: Japanse lakkist, ca. 1640 (€ 800.000 
waarvan € 35.000 uit het Caius Fonds)

11   Rijksmuseum van Oudheden: Portretkop uit Cyprus, 
ca. 480-470 v. Chr. (€ 80.000, waarvan € 40.000 van 
de Utrechtse Rembrandt Cirkel)

12   Kasteel de Haar: Atelier van Peter van Aalst van 
Edingen, drie wandtapijten met de Verlossing van de 
mens, ca. 1500-10 (€ 26.000 uit Nationaal Fonds 1930)

13   Westfries Museum: Pieter Gallis, Een festoen met 
bloemen en fruit, 1675-85 (€ 18.600 uit het BankGiro 
Loterij Aankoopfonds)

14   Museum Boijmans Van Beuningen: Jim Shaw, D’red 
Dwarf B’lack Hole, 2010 (€ 75.000 uit het Titus Fonds)

15   Paleis Het Loo Nationaal Museum: Verguld zilveren 
kom en presenteerschaal, 1680 (€ 64.585, waarvan  
€ 34.000 uit het Mevrouw dr. E. Frederiks Fonds en  
€ 30.585 uit het Beatrijs de Rooij Fonds)

16   Rijksmuseum: Josephus Augustus Knip, ensemble van 
46 aquarellen, 1809-12 (€ 300.000, waarvan € 85.000 
uit het Hendrik de Jong Fonds en € 15.000 uit het 
Liente Dons Fonds)

17   Rijksmuseum: Jacques de Gheyn II, Landschap met 
steile rotsen bij een rivier, 1603 (€ 150.000, waarvan 
€ 15.000  uit het Themafonds Prenten en Tekeningen) 

18   Centraal Museum: Gerrit Thomas Rietveld en Gerard 
A. van de Groenekan, prototype ‘Lage of Deense stoel’, 
1946-52 (€ 29.187)

HET VERGROTEN VAN DE PUBLIEKE BELANGSTELLING 

VOOR EN HET VERHOGEN VAN DE KENNIS VAN HET 

ROEREND CULTUREEL ERFGOED

Ter invulling van deze doelstelling is in 2009 het Fellow-
ship aan de Universiteit van Utrecht ingesteld voor een 
periode van 5 jaar a raison van € 25.000.

BELANGENBEHARTIGING 

Met de oprichting van het Ekkart Fonds ondersteunt de 
Vereniging Rembrandt het kunsthistorisch onderzoek 
naar collecties in het openbaar kunstbezit resulterend in 
een publicatie of tentoonstelling. De aanvraag van het 
Westfries Museum is gehonoreerd en de beurs 2013 ter 
hoogte van € 20.000 toegekend uit het Ekkart Fonds.
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LASTENVERDELING                            Ten behoeve van: Fondsen- Doelstelling Beheer en Beleggingen Totaal Begroot Totaal 
  werving  administratie  2013 2013 2012 
        
Personeelskosten   106.378   372.323   53.189    531.890   490.000   500.416  
Huisvestingskosten   7.137   24.981   3.569    35.687   40.000   34.415  
Publiciteit en communicatie   77.008   269.527   38.504    385.038   300.000   271.791  
Automatisering   15.957   55.850   7.979    79.785   50.000   48.236  
Accountants- en administratiekosten   5.509   19.282   2.755    27.546   18.000   17.431  
Kantoorkosten   6.548   22.918   3.274    32.740   18.000   27.271  
Algemene kosten   8.494   29.729   4.247    42.470   30.000   73.659  
Eenmalige personeelskosten     191.435    191.435   -     

Kosten eigen organisatie   227.031   794.609   304.951    1.326.591   946.000   973.219  

Kosten van beleggingen      211.919   211.919   150.000   181.129  

Besteed aan doelstelling algemene middelen (besteedbaar)    1.904.187     1.904.187   1.615.580  
Besteed aan doelstelling vanuit Fondsen (geoormerkt)    958.017     958.017    675.138  

Totaal besteed aan doelstelling       2.862.204   2.290.718  

Som der lasten   227.031   3.656.813   304.951   211.919   4.400.714   1.096.000  3.445.066  

        

 Kosten eigen fondsenwerving in % van de baten uit eigen fondsenwerving  2013  2012 
     %  % 
     7,78  7,85 

    (227k/2.916mio) (194k/2.543mio)



TOELICHTING LASTENVERDELING (13)

PERSONEELSKOSTEN 2013 2012 
  € €
Lonen en salarissen 352.979   331.399  
Sociale lasten 51.375   44.698  
Pensioenlasten 45.473   23.323
Administratieve ondersteuning 41.236   71.413  
Overige personeelskosten 40.827   29.583  
  531.890   500.416 

Het gemiddeld aantal vaste personeelsleden, uitgedrukt in 
fulltime arbeidsplaatsen, bedroeg 6,6 (2012: 5,8).

BEZOLDIGING DIRECTEUR 2013 2012 
  € €
bruto loon/salaris  87.843   81.085  
vakantiegeld  6.466   6.475  
SV lasten (wg deel)  9.728   9.639  
Pensioenlasten (wg deel)  25.634   -    
  129.671   97.199  

Het bruto jaarsalaris inclusief vakantietoeslag, pensioen- en 
sociale lasten van de directeur bedroeg € 129.671 (2012:  
€ 97.199): 
 
Voorheen werd in de jaarverslagen de bezoldiging van de 
directeur exclusief sociale en pensioenlasten weergegeven. 
Het Bestuur geniet geen bezoldiging. 
    
HUISVESTINGSKOSTEN

De huisvestingskosten zijn binnen de begroting gebleven. 
De huisvestingskosten betreffen hoofdzakelijk de huur van 
het kantoor aan de Denneweg. 

PUBLICITEIT EN COMMUNICATIE

Deze lasten zijn onder te verdelen in kosten ten behoeve 
van retentie van bestaande leden, acquisitie (werving)  
van nieuwe leden en branding. De grootste post die onder 
retentie valt is het Bulletin (circa € 126.000). Verder is 
er dit jaar een speciaal boekje t.b.v. de opening van het 
Rijksmuseum uitgegeven (circa € 62.000), waarvan  
€ 50.000 gesponsord is door het Rijksmuseum. De grootste 
post die onder acquisitie valt is de campagne ‘Maak deel 
uit van kunst in Nederland’ (circa € 14.600). De uitgaven 
ten behoeve van de communicatie van het Fellowship 

vallen onder branding en bedragen € 36.570, hier staat de 
sponsoring van het K.F. Hein Fonds (€ 35.000) tegenover. 
Met deze bijdragen zijn de kosten voor publiciteit en 
communicatie binnen het budget gebleven (€ 300.000). 

AUTOMATISERING

De Vereniging hanteert geen afschrijvingen op de 
kantoorinventaris. De automatiseringskosten betreffen 
onderhoud en licenties (circa € 12.300), hard- en software 
ondersteuning (circa € 18.000) en de website (circa  
€ 7.000). Dit jaar zijn er eenmalige automatiserings-
uitgaven gedaan omdat zowel de hard- als software op 
kantoor dringend aan updates en vervanging toe waren. 
Zo is er circa € 17.000 uitgegeven aan software (de 
ledenadministratie en financiële administratie) en zijn 
daarnaast de server en 4 nieuwe computers (hardware) 
vervangen (circa € 12.700). 

ACCOUNTANTS- EN ADMINISTRATIEKOSTEN

De externe accountantskosten hebben betrekking op de 
jaarrekeningcontrole en zijn overeenkomstig de gemaakte 
afspraken. Daarnaast worden de uren van de administrateur 
besteed aan de jaarrekening nu tevens onder de post 
accountants- en administratiekosten verantwoord. 

KANTOORKOSTEN

De hogere kantoorkosten vinden hun oorzaak in de  
hogere kosten voor drukwerk, porti en kantoor-
benodigdheden (circa € 28.000) als gevolg van actiever 
ledenbeleid. De andere kantoorkosten zijn vaste kosten 
t.b.v. telefonie, internet en huur apparaten (circa € 7.500).

ALGEMENE KOSTEN

De hogere algemene kosten zijn te verklaren door de 
volgende grootste posten: incidentele advieskosten ten 
behoeve van verschillende projecten (circa € 18.000), 
representatiekosten (circa € 8.000), contributies/
abonnementen (circa € 7.000, waaronder CBF en FIN 
bijdragen) en bankkosten (circa € 5.000). 

EENMALIGE PERSONEELSKOSTEN

In 2013 waren er eenmalige personeelskosten: 
deze omvatten eenmalige pensioenkosten, een 
afvloeiingsregeling en daaraan gerelateerde juridische 
kosten. De pensioenkosten betreffen een inhaalslag 
vanaf 2003 tot en met 2012. Deze kosten zijn volledig 
toegerekend aan beheer en administratie.
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Overige gegevens
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is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel Rotterdam onder nummer 24432944. Op onze werkzaamheden zijn algemene voorwaarden van toepassing, waarin een beperking van de 
aansprakelijkheid is opgenomen.  Fout! Onbekende naam voor documenteigenschap. 

 

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 

Aan: Het bestuur van de Vereniging Rembrandt 
 
Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2013 van de Vereniging Rembrandt te Den Haag gecontroleerd. Deze 
jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2013 en de staat van baten-en lasten over 2013 met de toelichting, waarin 
zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen. 

Verantwoordelijkheid van het bestuur  
Het bestuur van de vereniging is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen en het resultaat 
getrouw dient weer te geven, alsmede voor het opstellen van het jaarverslag, beide in overeenstemming met Richtlijn voor de 
Jaarverslaggeving 650 (Fondsenwervende instellingen). Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne 
beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel 
belang als gevolg van fraude of fouten. 

Verantwoordelijkheid van de accountant  
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle. Wij hebben onze 
controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden. Dit vereist dat wij 
voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke 
mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat. 
 
Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de bedragen en de 
toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de accountant toegepaste 
oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico's dat de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als 
gevolg van fraude of fouten. 
 
Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die relevant is voor het 
opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die 
passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen 
over de effectiviteit van de interne beheersing van de vereniging. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid 
van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van de door het bestuur van de vereniging 
gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening. 
 
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onderbouwing voor ons 
oordeel te bieden. 

Oordeel betreffende de jaarrekening 
Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en samenstelling van het vermogen van de Vereniging 
Rembrandt per 31 december 2013 en van het resultaat over 2013

 
in overeenstemming met Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 

650. 
 
 
 
Den Haag, 11 april 2014 
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Controleverklaring	  van	  de	  onafhankelijke	  accountant	  

Aan:	  Het	  bestuur	  van	  de	  Vereniging	  Rembrandt	  
	  
Wij	  hebben	  de	  in	  dit	  rapport	  opgenomen	  jaarrekening	  2013	  van	  de	  Vereniging	  Rembrandt	  te	  Den	  Haag	  gecontroleerd.	  Deze	  
jaarrekening	  bestaat	  uit	  de	  balans	  per	  31	  december	  2013	  en	  de	  staat	  van	  baten-‐en	  lasten	  over	  2013	  met	  de	  toelichting,	  waarin	  zijn	  
opgenomen	  een	  overzicht	  van	  de	  gehanteerde	  grondslagen	  voor	  financiële	  verslaggeving	  en	  andere	  toelichtingen.	  

Verantwoordelijkheid	  van	  het	  bestuur	  	  
Het	  bestuur	  van	  de	  vereniging	  is	  verantwoordelijk	  voor	  het	  opmaken	  van	  de	  jaarrekening	  die	  het	  vermogen	  en	  het	  resultaat	  getrouw	  
dient	  weer	  te	  geven,	  alsmede	  voor	  het	  opstellen	  van	  het	  jaarverslag,	  beide	  in	  overeenstemming	  met	  Richtlijn	  voor	  de	  Jaarverslaggeving	  
650	  (Fondsenwervende	  instellingen).	  Het	  bestuur	  is	  tevens	  verantwoordelijk	  voor	  een	  zodanige	  interne	  beheersing	  als	  het	  noodzakelijk	  
acht	  om	  het	  opmaken	  van	  de	  jaarrekening	  mogelijk	  te	  maken	  zonder	  afwijkingen	  van	  materieel	  belang	  als	  gevolg	  van	  fraude	  of	  fouten.	  

Verantwoordelijkheid	  van	  de	  accountant	  	  
Onze	  verantwoordelijkheid	  is	  het	  geven	  van	  een	  oordeel	  over	  de	  jaarrekening	  op	  basis	  van	  onze	  controle.	  Wij	  hebben	  onze	  controle	  
verricht	  in	  overeenstemming	  met	  Nederlands	  recht,	  waaronder	  de	  Nederlandse	  controlestandaarden.	  Dit	  vereist	  dat	  wij	  voldoen	  aan	  de	  
voor	  ons	  geldende	  ethische	  voorschriften	  en	  dat	  wij	  onze	  controle	  zodanig	  plannen	  en	  uitvoeren	  dat	  een	  redelijke	  mate	  van	  zekerheid	  
wordt	  verkregen	  dat	  de	  jaarrekening	  geen	  afwijkingen	  van	  materieel	  belang	  bevat.	  
	  
Een	  controle	  omvat	  het	  uitvoeren	  van	  werkzaamheden	  ter	  verkrijging	  van	  controle-‐informatie	  over	  de	  bedragen	  en	  de	  toelichtingen	  in	  
de	  jaarrekening.	  De	  geselecteerde	  werkzaamheden	  zijn	  afhankelijk	  van	  de	  door	  de	  accountant	  toegepaste	  oordeelsvorming,	  met	  
inbegrip	  van	  het	  inschatten	  van	  de	  risico's	  dat	  de	  jaarrekening	  een	  afwijking	  van	  materieel	  belang	  bevat	  als	  gevolg	  van	  fraude	  of	  fouten.	  
	  
Bij	  het	  maken	  van	  deze	  risico-‐inschattingen	  neemt	  de	  accountant	  de	  interne	  beheersing	  in	  aanmerking	  die	  relevant	  is	  voor	  het	  opmaken	  
van	  de	  jaarrekening	  en	  voor	  het	  getrouwe	  beeld	  daarvan,	  gericht	  op	  het	  opzetten	  van	  controlewerkzaamheden	  die	  passend	  zijn	  in	  de	  
omstandigheden.	  Deze	  risico-‐inschattingen	  hebben	  echter	  niet	  tot	  doel	  een	  oordeel	  tot	  uitdrukking	  te	  brengen	  over	  de	  effectiviteit	  van	  
de	  interne	  beheersing	  van	  de	  vereniging.	  Een	  controle	  omvat	  tevens	  het	  evalueren	  van	  de	  geschiktheid	  van	  de	  gebruikte	  grondslagen	  
voor	  financiële	  verslaggeving	  en	  van	  de	  redelijkheid	  van	  de	  door	  het	  bestuur	  van	  de	  vereniging	  gemaakte	  schattingen,	  alsmede	  een	  
evaluatie	  van	  het	  algehele	  beeld	  van	  de	  jaarrekening.	  
	  
Wij	  zijn	  van	  mening	  dat	  de	  door	  ons	  verkregen	  controle-‐informatie	  voldoende	  en	  geschikt	  is	  om	  een	  onderbouwing	  voor	  ons	  oordeel	  te	  
bieden.	  

Oordeel	  betreffende	  de	  jaarrekening	  
Naar	  ons	  oordeel	  geeft	  de	  jaarrekening	  een	  getrouw	  beeld	  van	  de	  grootte	  en	  samenstelling	  van	  het	  vermogen	  van	  de	  Vereniging	  
Rembrandt	  per	  31	  december	  2013	  en	  van	  het	  resultaat	  over	  2013

	  
in	  overeenstemming	  met	  Richtlijn	  voor	  de	  Jaarverslaggeving	  650.	  

	  
Den	  Haag,	  11	  april	  2014	  
	  
Ernst	  &	  Young	  Accountants	  LLP	  
	  
w.g.	  H.	  Hollander	  RA	  
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SPECIFICATIE VAN DE KUNST VOORWERPEN

De op de balans als € 1 opgenomen kunstvoorwerpen 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 mevrouw Roelofsz-
Dunlop. Deze objecten zijn in 2005 geschonken aan de Vereniging 
Rembrandt, maar bevinden zich in bruikleen bij mevrouw 
Roelofsz-Dunlop. De objecten zullen te zijner tijd aan daartoe 
aangewezen en aan te wijzen musea worden geschonken.

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



De statuten zijn laatstelijk op 1 november 2012 
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 2013 is ingericht conform de 
Richtlijn Fondsenwervende Instellingen (Richtlijn 
650 FW) wat een RJ richtlijn is (Richtlijn voor de 
jaarverslaggeving)

De Belastingdienst heeft de Vereniging Rembrandt 
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 tot slot lid van de 
Vereniging van Financiële Instellingen (FIN).
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