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Voorwoord

Op 31 december 2014 telde de Vereniging Rembrandt 11.501 leden met één 
gemeenschappelijk doel: het belang van een dynamisch openbaar kunstbezit  
in Nederland ondersteunen, uitdragen en doorgeven. De leden vormen de  
kern van de vereniging; in draagvlak voor het Nederlands openbaar kunst bezit  
én in kapitaal. De vereniging heeft ook dit jaar de leden zoveel mogelijk op de  
hoogte gehouden; niet alleen over hoe dankzij hen de Collectie Nederland is 
versterkt, maar ook wanneer het nodig was op te komen voor het belang van die 
waardevolle kunstcollectie.

Het steunen van aankopen is een kerntaak van de Vereniging Rembrandt om zo  
het Nederlands openbaar kunstbezit te verrijken en haar top kwaliteit te behouden.  
Dat kan verschillen van een bijdrage van € 750 aan een karaf van Copier voor het 
Nationaal Glasmuseum tot de bijzondere aankoop voor het Rijksmuseum: een beeld 
van Adriaen de Vries waaraan de Vereniging Rembrandt €  4 miljoen bijdroeg. Met 
deze uitzonderlijke steun van vier miljoen euro droeg de vereniging in 2014 in totaal 
voor € 7,5 miljoen bij aan 40 aankopen voor 21 verschillende museale collecties.

Maar minstens zo belangrijk is het behartigen van het belang van die Collectie 
Nederland en daarmee van het mecenaat. De Vereniging Rembrandt nam dit jaar het 
initiatief, in nauw overleg met het Prins Bernhard Cultuurfonds, VSBfonds, Fonds 21 
en ook het Mondriaan Fonds en de BankGiro Loterij, bouwstenen aan te dragen voor 
de nieuwe Erfgoedwet die in 2016 van kracht zal worden. Een wet die hopelijk in de 
toekomst ook het belang en behoud van topkunst in Nederland kan garanderen. 

Aan de ambitieuze aanvragen die wij ontvangen, merken wij dat de vereniging nog 
een zelfde rol speelt als 132 jaar geleden, zeker wanneer de bezuinigingen op kunst 
voortduren. Vijf jaar geleden zijn wij begonnen met ambitieuze doelen wat betreft 
ledenaantallen en navenante inkomsten. Het streven om onze inkomsten te laten 
stijgen naar € 3,5 miljoen hebben wij, nog afgezien van de financiële steun aan de 
Adriaen de Vries, ruimschoots gehaald. Zelfs een jaar eerder dan gepland. 

Maar ook richten wij ons met alle inzet op onze inhoudelijke strategie. De drie 
wezenlijke onderdelen van onze vereniging zijn hierbij essentieel: onze leden, de 
aankopen die wij kunnen steunen en de belangenbehartiging die wij nastreven.

Het bestuursverslag dat voor u ligt toont dat 2014 veel goeds heeft gebracht, wij zijn 
op de goede weg. Om de belangrijke rol van de vereniging te kunnen blijven spelen 
en waar nodig ook op te kunnen eisen blijft het nodig het draagvlak te vergroten, het 
kapitaal te versterken en ook samenwerking te zoeken met onze partners. In 2015 
zetten wij deze lijn graag voort. 

Martijn Sanders, voorzitter bestuur
Fusien Bijl de Vroe, directeur
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In 2014 versterkte en verrijkte de Vereniging Rembrandt 

openbare collecties door heel Nederland

Verzamelgebieden

De Vereniging Rembrandt steunt 
aankopen op uiteenlopende 
verzamelgebieden. Hieronder ziet  
u welke terreinen zijn versterkt met 
de aankopen in 2014. 

p beeldhouwkunst
p fotografie
p glas
p keramiek
p kunstnijverheid
p middeleeuwse kunst
p moderne en hedendaagse kunst
P niet-westerse kunst
p prenten en tekeningen
p schilderkunst 16de en 17de eeuw
P schilderkunst 18de eeuw
P schilderkunst 19de eeuw
P zilver
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Adriaen de Vries 

Op een veiling van Christie’s in New York 
slaagde het Rijksmuseum erin een sculptuur 
aan te kopen van de belangrijkste beeld-
houwer die Nederland heeft voortgebracht. 
Niet minder dan vier achtereenvolgende 
directies van het Rijksmuseum hebben 
tevergeefs geprobeerd om het werk van 
Adriaen de Vries voor de Collectie 
Nederland aan te kopen. De Vereniging 
Rembrandt heeft deze aankoop gesteund 
met 4 miljoen. Het bestuur van de 
Vereniging Rembrandt en de Raad van 
Toezicht van de Stichting Nationaal Fonds 
Kunstbezit zijn ervan overtuigd dat deze 
mogelijkheid moest worden aangegrepen, 
dat er diep in de buidel getast moest 
worden, omdat dit beeld van Adriaen de 
Vries een icoon van het Nederlands 
openbaar kunstbezit zal worden.

VERZAMELGEBIED GESTEUND    BEELDHOUWKUNST

Bacchant 
Adriaen de Vries 
1626. Brons, H 109 cm
RIJKSMUSEUM AMSTERDAM

Bijdrage: € 4.000.000  
(18% van het aankoopbedrag)

Hulde!
‘Geweldig nieuws! Trots ben ik op jullie en op  
Wim Pijbes vanwege deze briljante aankoop, met 
tranen in mijn ogen, zo blij word ik van dit bericht. 
Mijn droom is in vervulling gegaan. In 1992 hoorde 
ik van een inmiddels overleden vriendin, Emmy de 
Vries, voor het eerst over Adriaen de Vries.  
Voor veel Nederlanders en destijds ook voor mij een 
onbekende. Het beeld is een ambassadeur voor de 
Nederlandse beeldhouwkunst. Jullie maken het  
mogelijk, hiervoor is de Vereniging Rembrandt  
opgericht. Hulde!’

Reactie Rembrandtlid Guus Loomans op aankoop 

sculptuur Adriaen de Vries
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Topkunst te kunnen zien, delen en doorgeven aan de volgende generaties. 
Dat is de missie van de Vereniging Rembrandt. Met 11.501 leden als het 
belangrijkste kapitaal kan de vereniging topkunst toegankelijk maken voor 
iedereen. 

De leden van de Vereniging Rembrandt stellen zich ten doel de Nederlandse 
kunstcollectie in musea blijvend te verrijken en te beschermen zodat 
generaties nu en in de toekomst hiervan kunnen genieten. De Vereniging 
Rembrandt doet dit door belangrijke kunstaankopen financieel te 
ondersteunen, door de publieke belangstelling voor het openbaar kunst-
bezit te vergroten en de kennis van het cultureel erfgoed te verhogen en 
op te komen voor het belang van de openbare kunstcollectie in het geheel.

Een rijk en levendig openbaar kunstbezit waar deze en volgende generaties 
van kunnen genieten, daar zet de Vereniging Rembrandt zich al 132 jaar 
voor in. 

Visie 
Zien, delen en doorgeven

 
 

Kernwaarden Vereniging Rembrandt

De Vereniging Rembrandt behartigt en komt op voor 
het materiële en immateriële belang van de openbare 
kunstcollectie te zien in Nederland: met expertise, ambitie 
en oog voor de lange termijn staat zij voor het kunnen zien 
en delen van wat er nu is en voor het verrijkt doorgeven van 
deze collectie aan de volgende generaties.  

De leden van de vereniging vormen een betrokken netwerk 
door heel Nederland. Zij zijn dankzij hun bijdrage, zonder 
eigenbelang en met een mandaat aan het Bestuur en Raad 
van Adviseurs, de ambassadeurs van de doelstelling van de 
vereniging. 

De Vereniging Rembrandt dient een publiek belang: 
overkoepelend, onafhankelijk van overheid en politiek en 
institutioneel ongebonden draagt zij bij aan het openbaar 
kunstbezit in heel Nederland.



VERZAMELGEBIED GESTEUND    GLAS

Likeurkaraf
Andries Dirk Copier
1930. Glas en verzilverd metaal, 15 x 13,6 cm
NATIONAAL GLASMUSEUM LEERDAM

Bijdrage: € 750 uit het P.H. Soeters Fonds voor 20ste-
eeuwse Glaskunst (50% van het aankoopbedrag)
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Onverwachte vondst

Maandagochtend 31 maart om 10.47 uur 
schrijft Helene Besançon, directeur Nationaal 
Glasmuseum een e-mail: ‘Zelden ben ik  
’s morgens zo blij met een e-mail als met 
die van u. We zijn al heel lang op zoek 
naar deze likeurkaraf van A.D. Copier!  
Het is de ontbrekende foto (nu ja, een van 
de ontbrekende foto’s) in het boek Copier 
Compleet dat wij drie jaar geleden hebben 
gepubliceerd. We hebben wel een 
ontwerp  tekening en een afbeelding in een 
Gero prijscourant.’ Dit ontbrekende stuk in 

de collectie van het Nationaal Glasmuseum 
Leerdam kwam haar zomaar in de schoot 
vallen via een e-mail van een dame die haar 
kast aan het opruimen was. De vraagprijs 
was niet ontzettend hoog, maar wel te 
hoog voor het museum om te dragen. 
Besançon legt uit: ‘Ik benaderde de 
Vereniging Rembrandt en andere fondsen 
omdat wij zelf geen aankoop budget 
hebben. Ik wist wel dat we deze karaf  
echt moesten bemachtigen, ik dacht: 
desnoods bel ik mijn moeder.’ 
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ONTVANGSTEN

23 georganiseerd

EKKART FONDS 

2 beurzen voor  
2 musea

BESTEED

€ 7.6 miljoen 
besteed aan 

doelstellingen

KUNSTAANKOPEN 

40 kunstaankopen
verdeeld over

10 verzamelgebieden,  
over 21 musea

BESTUUR

15 leden

LEDEN

11.501 leden

ADVISEURS 

34 leden  
Raad van Adviseurs

WEBSITE 

67.466 bezoekers

Kengetallen 2014 Vereniging Rembrandt

Baten 2014

€ 9.185.212

Baten uit eigen fondsenwerving

€ 4.959.530

Baten uit acties 
van derden

€ 1.125.000

Baten uit 
beleggingen 
en rente

€ 3.100.682

Lasten 2014

Besteed aan doelstelling

€ 7.623.599 Kosten beheer 
& administratie
€ 217.292

Kosten eigen 
fondsenwerving
€ 162.969

Kosten t.b.v. 
doelstelling
€ 706.199

Kosten 
beleggingen
€ 176.538

Toegevoegd
aan vermogen
€ 298.614

€ 9.185.212

VERZAMELGEBIED GESTEUND    GLAS



10  JAARVERSL AG VAN DE VERENIGING REMBRANDT 2014

VERZAMELGEBIED GESTEUND    PRENTEN EN TEKENINGEN

Collectie I.Q. van 
Regteren Altena  
2de veiling: achttien 
tekeningen
Bijdrage totaal: 
€ 47.526 
(9% van het 
aankoopbedrag)

Een zittende vrouw, van achteren gezien
Gerbrand van den Eeckhout
ca. 1665-70. Zwart en wit krijt op blauw 
papier, 22 x 17 cm
TEYLERS MUSEUM, HAARLEM

Studie van kostuums
Abraham van den Tempel
ca. 1650. Zwart krijt met wit 
krijt gehoogd, 35,7 x 22,1 cm
TEYLERS MUSEUM, HAARLEM

Veiling collectie I.Q. van Regteren Altena 

Omdat er op het moment van  
de veiling van de collectie Van 
Regteren Altena geen zekerheid  
was dat de prentenkabinetten de 
noodzakelijke fondsen voor de 
datum van de veiling bijeen zouden 
kunnen brengen, heeft de Vereni-
ging Rembrandt een aantal 
belangrijke bladen zelf aangekocht. 

Een ongewone situatie; normaal 
gesproken doet een museum de 
aankoop zelf. De vereniging bood 
aan de tekeningen voor eigen risico 
te kopen, de helft van het aankoop-
bedrag te zullen schenken, en de 
musea de tijd te gunnen fondsen te 
werven voor de andere helft van het 
aankoopbedrag. Zo zijn de verzame-

lingen van achtereenvolgens Teylers 
Museum, het Rijksprentenkabinet, 
Museum Boijmans Van Beuningen, 
het Centraal Museum Utrecht,  
het Amsterdam Museum, en het 
Stadsarchief Amsterdam met voor 
hen en daarmee voor het geheel 
van de Collectie Nederland 
belangrijke tekeningen versterkt.



Belangrijke kunstaankopen mogelijk maken

De Vereniging Rembrandt biedt financiële steun aan musea voor ambitieuze kunst-
aankopen. Musea door heel Nederland kunnen een aanvraag doen voor maximaal 
vijftig procent van het aankoopbedrag. Met deze financiële steun helpt de vereniging 
het vaak onmogelijk geachte mogelijk te maken. 

De Vereniging Rembrandt honoreerde (tot 10 december 2014) 39 aanvragen met 
een recordbedrag van bijna € 3,5 miljoen, en hielp zo 21 musea hun aankopen te  
verwezenlijken. Zo kocht het Museum Catharijneconvent een sculptuur van de Heilige 
Petrus (ca. 1410-20) omgeving Claux de Werve (1380-1439), Museum Prinsenhof  
Gezicht in de Nieuwe kerk te Delft (1661) door Hendrick Cornelisz van Vliet en het  
Bonnefantenmuseum Mind Study 2010-2011 van Mark Manders (1968). Dit jaar werden 
zeven aanvragen niet gehonoreerd en werd één aanvraag teruggetrokken. 

Het verlenen van financiële steun is in de eerste plaats mogelijk uit de contributies 
van de leden, dus uit de niet-geoormerkte bijdrage van de leden. Daarnaast groeit de 
financiële steun ook dankzij de toename van schenkingen aan specifieke themafond-
sen en de toename van Rembrandtfondsen op Naam. Als beneficiënt van de Bank-
Giro Loterij ontving de vereniging ook in 2014 een schenking van € 400.000,  
bedoeld voor het bijzondere BankGiro Loterij Aankoopfonds. Dit fonds wordt aan-
gewend voor financiële steun voor aankopen van musea die zelf geen structureel 
meerjarig beneficiënt zijn van de BankGiro Loterij. 

Van groot belang is de jaarlijkse bijdrage van het Prins Bernhard Cultuurfonds. 
Deze bijdrage van € 725.000, waarvan € 75.000 bedoeld is voor steun aan de kleinere 
musea,  vormt met de jaarlijkse ledenbijdragen een belangrijke basis  van de steun die 
ook dit jaar weer gegeven kon worden. 

Op 10 december werd het record be -
drag aan steun van bijna 3,5 miljoen 
tijdens de laatste bestuursvergade-
ring in 2014 nog eens verhoogd met  
4 miljoen de hoogste steun ooit  
aan één aankoop gegeven door de 
vereniging. 

Deze buitengewone extra steun 
aan de aankoop van het bronzen 
beeld van Adriaen de Vries was 
mede mogelijk dankzij goede beleg-
gingsresultaten van het afgelopen 
jaar en de niet begrote inkomsten 
van erfenissen en legaten die de 
vereniging dit jaar mocht ontvangen. 
Het bewijst ook het belang dat het 
Bestuur van de vereniging hecht aan 

het hebben van een ruim eigen vermogen, zodat als uitzonderlijke kansen als deze 
zich voordoen, snel gehandeld kan worden. 

De Stichting Nationaal Fonds Kunstbezit (SNFK), die sinds haar oprichting in 1997 
dertien kunstwerken van uitzonderlijk belang voor de Collectie Nederland heeft helpen 
aankopen, heeft aan deze aankoop 5 miljoen bijgedragen. Hiermee komt het brons 
van Adriaen de Vries in de illustere rij van eerdere aankopen mogelijk gemaakt door 
de SNFK als de Victory Boogie Woogie van Mondriaan (Gemeentemuseum Den Haag), 
de Oude man van Rembrandt (Mauritshuis), het Familieportret Lütjens door Beckmann 
(Museum Boijmans Van Beuningen) en de twee Monets voor het Van Gogh Museum.  
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Besteed aan doelstelling:  
kunst aankopen

2012 20142013

<--  UITZONDERLIJKE STEUN 
BEELD ADRIAEN DE VRIES

VERZAMELGEBIED GESTEUND    PRENTEN EN TEKENINGEN

Persbericht in NRC Handelsblad

naar aanleiding van de veiling van 
de collectie I.Q. van Rechteren 
Altena.



 MUSEUM  BETREFT €  TOEGEKEND  % VAN DE TOTALE  €  UIT ALGEMENE €  UIT FONDS
   AANKOPSOM MIDDELEN    

 Dordrechts Museum Cornelis Bisschop – Keukeninterieur met dienstmeid die een saus bereidt      85.000 35%  85.000 BankGiro Loterij Aankoopfonds
 Bonnefantenmuseum Mark Manders – Mind Study 2010-2011 85.000 50% 42.500 42.500 Titus Fonds
 Museum De Lakenhal Jan van Mieris – Zelfportret  95.000 40%  35.000 Themafonds 17e-eeuwse Schilderkunst 
     60.000 BankGiro Loterij Aankoopfonds
 Stedelijk Museum Amsterdam Steve McQueen – Mees after evening dip, New year’s eve 2002 – Running Thunder 62.250 34%  62.250 Titus Fonds
 Stedelijk Museum Alkmaar Luthers kastje van landgoed Nijenburg 34.375 63% 10.000 24.375 BankGiro Loterij Aankoopfonds
 Gemeentemuseum Den Haag Paul Thek – Untitled (from the series Technological Reliquaries) 250.000 31% 192.000 30.000 Titus Fonds
     28.000 Themafonds Moderne en Hedendaagse Kunst
 Gemeentemuseum Den Haag Fred Sandback – Untitled n°48 (Three leaning planes, from 133 Proposals for the Heiner Friedrich Gallery) 100.000 44% 100.000  
 Groninger Museum Jan Wiegers – Zittend naakt 65.000 50%  50.000 20ste-eeuwse Nederlandse Schilderkunst
     15.000 Themafonds Moderne en Hedendaagse Kunst
 Museum Boijmans Van Beuningen Vilhelm Hammershøi – De balkonkamer van Spurveskjul 100.000 37% 70.000 30.000 Maljers-de Jongh Fonds
 Universiteitsbibliotheek Leiden Ata Kandó – Fotoboekdummy I & II Kalypso & Nausikaä, foto’s naar Homerus’ Odyssee 15.000 50% 8.000 7.000 Themafonds Fotografie 
 Museum Catharijneconvent Claux de Werve – Heilige Petrus 115.000 29% 15.000 15.000 Mr. J.J.A.M. Kennis Fonds
     40.000 Caius Fonds
     45.000 Utrechtse Rembrandt Cirkel
 Nationaal Glasmuseum Andries Dirk Copier – Likeurkaraf 750 50%  750 P.H. Soeters Fonds voor 20ste-eeuwse Glaskunst
 Museum Boijmans Van Beuningen Medardo Rosso – Femme à la voilette  600.000 32% 480.000 100.000 Dura Kunstfonds
     20.000 Themafonds Beeldhouwkunst
 Kröller-Müller Museum  Roni Horn – Opposites of White 350.000 26% 219.000 20.000 A. Quist-Rütter Fonds
     70.000 Titus Fonds
     21.000 Van Rijn Fonds
     20.000 P.H. Soeters Fonds voor 20ste-eeuwse Glaskunst
 Stedelijk Museum Amsterdam Isa Genzken – Zwei Lampen  96.667 33% 56.667 40.000 Themafonds Moderne en Hedendaagse Kunst
 Rijksmuseum Amsterdam Edward Weston – Church Door, Hornitos 32.500 50% 32.500  
 Dordrechts Museum Petrus van Schendel – Zelfportret bij lamplicht 22.500 50% 12.500 10.000 Themafonds voor 19de-eeuwse Schilderkunst
 Westfries Museum Jan Albertsz Rotius – Jonge keukenmeid  10.000 50%  10.000 BankGiro Loterij Aankoopfonds
 Nationaal Glasmuseum Johan Thorn Prikker & Harm Kamerlingh Onnes – Een collectie glas-in-lood ramen 23.500 44% 13.500 10.000 Themafonds Glas
 Van Regteren Altena 1ste veiling Zes tekeningen  517.289 50% 352.289  
 – Rijksmuseum Amsterdam Jan Vermeyen – De Bewening    50.000 Stortenbeker Fonds
 – Rijksmuseum Amsterdam Matthijs Cock – Kustgezicht met Sint-Christoffel     
 – Teylers Museum Hans Savery – Twee kamelen    15.000 Themafonds Prenten en Tekeningen
 – Teylers Museum Johan Lagoor – Een groep olijfbomen    50.000 Stortenbekerfonds
 – Teylers Museum Adriaen Verboom – Een door de wind bewogen boom, met reizigers in de verte       
 – Museum Boijmans Van Beuningen Abraham Bloemaert – Liggend mannelijk naakt, studie voor de Bewening van Christus    50.000 Stortenbeker Fonds
 Van Gogh Museum Edgar Degas – La toilette 150.000 14% 150.000  
 Museum Prinsenhof Delft Hendrick van Vliet – Gezicht in de Nieuwe Kerk te Delft met de memorietafel van Adriaen Teding van Berkhout 337.500 39%  337.500 BankGiro Loterij Aankoopfonds
 Gemeentemuseum Den Haag Constant Nieuwenhuys – Diorama II en III 93.000 33% 93.000  
 Gemeentemuseum Den Haag Anoniem – stel Delftse bloemenhouders  150.000 24% 150.000  
 Rijksmuseum Amsterdam Adriaen de Vries – Bacchant 4.000.000 18% 4.000.000  
 Van Regteren Altena 2de veiling Achttien tekeningen 47.526 9% 47.526  
 – Stadsarchief Amsterdam Kees van Dongen (acht tekeningen) – Het koninklijk paar in de Gouden Koets in Amsterdam   
 – Versieringen in de Kalverstraat – Een groep muzikanten – Versieringen in het Leidsebosje – Het Singel  
 – Menigte nabij de Beurs – We vieren feest – Politieman met menigte     
 – Teylers Museum Jacques de Gheyn II – Studie naar gravures van Van Leyden en Dürer     
 – Teylers Museum Gerbrand van den Eeckhout – Een zittende vrouw, van achteren gezien     
 – Teylers Museum Abraham van den Tempel – Studie van kostuums     
 – Centraal Museum Jan van Scorel – De heilige Helena ontdekt het Ware Kruis     
 – Rijksmuseum Amsterdam Jurriaan Andriessen – Het aanzoek     
 – Rijksmuseum Amsterdam Christiaan Andriessen, Geïllustreerd dagboek (twee bladen) – Kinderen rondom een Sint-Maartensvuur
 – Portret van F.A. Hoffman     
 – Rijksmuseum Amsterdam Karel van Mander – Studie naar een portret van Pieter Hogerbeets door Jan Saenredam      
 – Rijksmuseum Amsterdam Claes van Beresteyn – Duinlandschap     
 – Amsterdam Museum Cornelis van der Voort (toegeschreven) – Schets voor een regentenstuk in een omlijsting     
 In 2014 totaal door Vereniging Rembrandt gesteunde werken 7.437.857  6.044.482 1.393.375 



Door de Vereniging Rembrandt gesteunde werken in 2014

 MUSEUM  BETREFT €  TOEGEKEND  % VAN DE TOTALE  €  UIT ALGEMENE €  UIT FONDS
   AANKOPSOM MIDDELEN    

 Dordrechts Museum Cornelis Bisschop – Keukeninterieur met dienstmeid die een saus bereidt      85.000 35%  85.000 BankGiro Loterij Aankoopfonds
 Bonnefantenmuseum Mark Manders – Mind Study 2010-2011 85.000 50% 42.500 42.500 Titus Fonds
 Museum De Lakenhal Jan van Mieris – Zelfportret  95.000 40%  35.000 Themafonds 17e-eeuwse Schilderkunst 
     60.000 BankGiro Loterij Aankoopfonds
 Stedelijk Museum Amsterdam Steve McQueen – Mees after evening dip, New year’s eve 2002 – Running Thunder 62.250 34%  62.250 Titus Fonds
 Stedelijk Museum Alkmaar Luthers kastje van landgoed Nijenburg 34.375 63% 10.000 24.375 BankGiro Loterij Aankoopfonds
 Gemeentemuseum Den Haag Paul Thek – Untitled (from the series Technological Reliquaries) 250.000 31% 192.000 30.000 Titus Fonds
     28.000 Themafonds Moderne en Hedendaagse Kunst
 Gemeentemuseum Den Haag Fred Sandback – Untitled n°48 (Three leaning planes, from 133 Proposals for the Heiner Friedrich Gallery) 100.000 44% 100.000  
 Groninger Museum Jan Wiegers – Zittend naakt 65.000 50%  50.000 20ste-eeuwse Nederlandse Schilderkunst
     15.000 Themafonds Moderne en Hedendaagse Kunst
 Museum Boijmans Van Beuningen Vilhelm Hammershøi – De balkonkamer van Spurveskjul 100.000 37% 70.000 30.000 Maljers-de Jongh Fonds
 Universiteitsbibliotheek Leiden Ata Kandó – Fotoboekdummy I & II Kalypso & Nausikaä, foto’s naar Homerus’ Odyssee 15.000 50% 8.000 7.000 Themafonds Fotografie 
 Museum Catharijneconvent Claux de Werve – Heilige Petrus 115.000 29% 15.000 15.000 Mr. J.J.A.M. Kennis Fonds
     40.000 Caius Fonds
     45.000 Utrechtse Rembrandt Cirkel
 Nationaal Glasmuseum Andries Dirk Copier – Likeurkaraf 750 50%  750 P.H. Soeters Fonds voor 20ste-eeuwse Glaskunst
 Museum Boijmans Van Beuningen Medardo Rosso – Femme à la voilette  600.000 32% 480.000 100.000 Dura Kunstfonds
     20.000 Themafonds Beeldhouwkunst
 Kröller-Müller Museum  Roni Horn – Opposites of White 350.000 26% 219.000 20.000 A. Quist-Rütter Fonds
     70.000 Titus Fonds
     21.000 Van Rijn Fonds
     20.000 P.H. Soeters Fonds voor 20ste-eeuwse Glaskunst
 Stedelijk Museum Amsterdam Isa Genzken – Zwei Lampen  96.667 33% 56.667 40.000 Themafonds Moderne en Hedendaagse Kunst
 Rijksmuseum Amsterdam Edward Weston – Church Door, Hornitos 32.500 50% 32.500  
 Dordrechts Museum Petrus van Schendel – Zelfportret bij lamplicht 22.500 50% 12.500 10.000 Themafonds voor 19de-eeuwse Schilderkunst
 Westfries Museum Jan Albertsz Rotius – Jonge keukenmeid  10.000 50%  10.000 BankGiro Loterij Aankoopfonds
 Nationaal Glasmuseum Johan Thorn Prikker & Harm Kamerlingh Onnes – Een collectie glas-in-lood ramen 23.500 44% 13.500 10.000 Themafonds Glas
 Van Regteren Altena 1ste veiling Zes tekeningen  517.289 50% 352.289  
 – Rijksmuseum Amsterdam Jan Vermeyen – De Bewening    50.000 Stortenbeker Fonds
 – Rijksmuseum Amsterdam Matthijs Cock – Kustgezicht met Sint-Christoffel     
 – Teylers Museum Hans Savery – Twee kamelen    15.000 Themafonds Prenten en Tekeningen
 – Teylers Museum Johan Lagoor – Een groep olijfbomen    50.000 Stortenbekerfonds
 – Teylers Museum Adriaen Verboom – Een door de wind bewogen boom, met reizigers in de verte       
 – Museum Boijmans Van Beuningen Abraham Bloemaert – Liggend mannelijk naakt, studie voor de Bewening van Christus    50.000 Stortenbeker Fonds
 Van Gogh Museum Edgar Degas – La toilette 150.000 14% 150.000  
 Museum Prinsenhof Delft Hendrick van Vliet – Gezicht in de Nieuwe Kerk te Delft met de memorietafel van Adriaen Teding van Berkhout 337.500 39%  337.500 BankGiro Loterij Aankoopfonds
 Gemeentemuseum Den Haag Constant Nieuwenhuys – Diorama II en III 93.000 33% 93.000  
 Gemeentemuseum Den Haag Anoniem – stel Delftse bloemenhouders  150.000 24% 150.000  
 Rijksmuseum Amsterdam Adriaen de Vries – Bacchant 4.000.000 18% 4.000.000  
 Van Regteren Altena 2de veiling Achttien tekeningen 47.526 9% 47.526  
 – Stadsarchief Amsterdam Kees van Dongen (acht tekeningen) – Het koninklijk paar in de Gouden Koets in Amsterdam   
 – Versieringen in de Kalverstraat – Een groep muzikanten – Versieringen in het Leidsebosje – Het Singel  
 – Menigte nabij de Beurs – We vieren feest – Politieman met menigte     
 – Teylers Museum Jacques de Gheyn II – Studie naar gravures van Van Leyden en Dürer     
 – Teylers Museum Gerbrand van den Eeckhout – Een zittende vrouw, van achteren gezien     
 – Teylers Museum Abraham van den Tempel – Studie van kostuums     
 – Centraal Museum Jan van Scorel – De heilige Helena ontdekt het Ware Kruis     
 – Rijksmuseum Amsterdam Jurriaan Andriessen – Het aanzoek     
 – Rijksmuseum Amsterdam Christiaan Andriessen, Geïllustreerd dagboek (twee bladen) – Kinderen rondom een Sint-Maartensvuur
 – Portret van F.A. Hoffman     
 – Rijksmuseum Amsterdam Karel van Mander – Studie naar een portret van Pieter Hogerbeets door Jan Saenredam      
 – Rijksmuseum Amsterdam Claes van Beresteyn – Duinlandschap     
 – Amsterdam Museum Cornelis van der Voort (toegeschreven) – Schets voor een regentenstuk in een omlijsting     
 In 2014 totaal door Vereniging Rembrandt gesteunde werken 7.437.857  6.044.482 1.393.375 

In 2014 zijn 48 aanvragen voor steunverlening behandeld. 
Van deze aanvragen zijn er zeven afgewezen en is er 
één teruggetrokken. Daardoor werd er uiteindelijk aan 
40 aankopen* bijgedragen met een totaalbedrag van 
€ 7.437.857. Daarvan komt € 6.044.482 uit de algemene 
middelen, mede dankzij het Prins Bernhard Cultuurfonds, 
€ 1.393.375 ten laste van fondsen waarvan € 516.875 ten 
laste van het BankGiro Loterij Aankoopfonds.

* De aanvragen voor de aankoop van de 
twee kunstwerken van Steve McQueen 
(Stedelijk Museum Amsterdam), van  
de twee kunstwerken van Constant 
 Nieuwenhuys (Gemeentemuseum  
Den Haag), van de acht tekeningen  
van Kees van Dongen (Stadsarchief 
Amsterdam) en van de twee tekenin
gen van Christiaan Andriessen  
(Rijksmuseum Amsterdam) worden elk 
als één aanvraag geteld.
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Twee van de projecten die Peter Hecht 
als fellow van de Vereniging Rembrandt 
heeft uitgevoerd of waar hij nu mee bezig 
is, worden inmiddels ook gebruikt als 
lesmateriaal aan de Universiteit Utrecht. 

Zo werd De Collectie Verrijkt ingezet bij 
een vak dat het afgelopen studiejaar werd 
gegeven aan alle eerstejaars studenten 
Geschiedenis en Kunstgeschiedenis: dat zijn 
er meer dan 200. Om inzicht te krijgen in 
een van de belangrijkste aspecten van het 
werk van de museumconservator, kregen 
alle studenten in die cursus de opdracht 
een fictieve museumpresentatie te maken, 
compleet met zaalteksten en bijschriften  
bij alle getoonde objecten. De teksten die  
Peter Hecht schreef voor De Collectie  
Verrijkt, te raadplegen op de website van  
de Vereniging Rembrandt, dienden daarbij 
als voorbeeld van ‘good practice’.

Het project Boek in de maak diende als 
uitgangspunt bij twee kleinere cursussen in 
de opleiding Kunstgeschiedenis die tussen 
februari en mei 2014 werden gegeven op 
bachelor- en masterniveau. In de bachelor 
cursus kreeg iedere student een schilderij 
toegewezen uit het Nederlands openbaar 
kunstbezit, waarover op de wijze van Boek 
in de maak een tekst van ongeveer 500 
woorden moest worden geschreven die 
zowel informatief als prikkelend moest zijn. 
De masterstudenten moesten uiteraard meer 
doen en het hele traject van het maken 
van zo’n boek doorlopen. Zij kregen niet 
één schilderij toegewezen, maar moesten 
er zelf beredeneerd een tiental kiezen, die 
samen een beeld zouden geven van de 
Hollandse zeventiende-eeuwse portret- of 
landschapsschilderkunst. Net als in het 
project van Peter Hecht zelf werd daarbij 
gewerkt met een long list en een short 
list, moesten alle te bespreken werken 
uit het Nederlands openbaar kunstbezit 
worden gekozen en werd niet alleen gelet 
op representativiteit en kunsthistorisch 
belang, maar ook gevraagd om esthetisch 
engagement. 

Nuttige en vermakelijke discussies waren  
het gevolg. Als een schilderij met een 
Braziliaans landschap van Post volgens de 
student onbegrensdheid suggereerde, dan 
kan dat, maar moest ook de vraag worden 
beantwoord waarom dat misschien zo is.  
En wat zou het woord realisme eigenlijk  
nog betekenen, als het wordt toegepast op 
een in grijstinten weergegeven landschap  
van Esaias van de Velde, dat ongetwijfeld 
binnenskamers uit het hoofd werd 
geschilderd op grond van indrukken die 
eerder buiten werden opgedaan? 

Hoezo en wanneer verandert een portret,  
dat in opdracht is ontstaan om een specifieke 
gelijkenis vast te leggen in een kunstwerk  
dat zich schaart bij de kunstwerken die van 
begin af aan als kunstwerken zonder meer 
waren bedoeld en op de vrije markt werden 
aangeboden? En: hoe ging een succesvol 
portrettist als Caspar Netscher eigenlijk te 
werk, en wat betekent het dat zijn klanten  
de houding van hun handen kozen op basis 
van een voorbeeldblad? Net echt, maar toch? 

Frans Hals mag bij de portretschilderkunst 
niet ontbreken, maar welke Hals uit 
Nederlands bezit wordt dan dé Hals, en  
welk portret typeert hem en zijn kunst het 
beste? Dat werd het dubbelportret van  
Isaac Massa en zijn vrouw uit het 
Rijksmuseum. Is één Ruisdael op tien 17de-
eeuwse Hollandse landschappen genoeg  
(uw fellow vond van niet), en zo ja, welke 
dan? Dat werd het Haarlempje uit het  
Mauritshuis. 

Al doende kregen de studenten een overzicht 
van het bewuste genre in de Hollandse 
schilderkunst van de Gouden Eeuw, leerden 
zij beargumenteren wat bij velen nooit meer 
dan napraten wordt, en moesten ze elk een 
inleiding en tien stukjes van 500 woorden 
schrijven. Zelf werkte Peter Hecht intussen 
verder aan de volgende aflevering van het 
Boek in de maak. Na het stilleven is het 
Moderne Figuurstuk aan de beurt (vroeger 
zou dat als genrestuk zijn omschreven).

Collectie Verrijkt en Boek in de maak in het onderwijs



De rijkdom van het openbaar kunstbezit in Nederland

Het rijke Nederlands openbaar kunstbezit wordt nog te vaak als ‘gewoon’ ervaren. Maar 
dit kunstbezit kwam niet zomaar tot stand. De Vereniging Rembrandt wil daarom graag 
een wezenlijke bijdrage leveren aan de kennis van de betekenis, functie en geschiede-
nis van het openbaar kunstbezit in Nederland en aan de publieke verspreiding van die 
kennis.

FELLOWSHIP

In 2009 is door de Vereniging Rembrandt een fellowship ingesteld bij de Universiteit 
Utrecht, met Peter Hecht, hoogleraar Kunstgeschiedenis aan de Universiteit van Utrecht, 
als fellow. De doelstelling van het fellowship is het stimuleren van een breder en  
diepgaander begrip voor de vele aspecten die een rol hebben gespeeld en nog spelen 
bij de totstandkoming van het openbaar kunstbezit. Voor de Universiteit Utrecht is dit 
ook een kans om het onderwijs en onderzoek binnen het vak kunstgeschiedenis een 
maatschappelijk accent te geven. De studenten volgen werkgroepen waarbij de  
museale praktijk een belangrijke rol speelt. 

Eind 2015, begin 2016 zal dit fellowship afgerond worden met een tentoonstelling  
in het Dordrechts Museum over de geschiedenis en het belang van het stedelijk 
kunstbezit, in de geest van de Rembrandtlezing 2014 Van en voor de stad. 

BOEK IN DE MAAK

In het kader van het fellowship ging in december 2013 Boek in de maak op de website 
van de Vereniging Rembrandt online, een publicatie mogelijk gemaakt door het  
K.F. Hein Fonds. ‘Zou het kunnen?’, vroeg Peter Hecht zich af, om aan de hand van 
honderd en enige schilderijen de geschiedenis van de Hollandse schilderkunst te ver-
tellen? En zou het mogelijk zijn 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? 
Peter Hecht werkt aan dit project in etappes en begon bij het genre stilleven. Het eerste 
hoofdstuk van het Boek in de maak verscheen online: de Hollandse schilderkunst in 
een twintigtal stillevens. In de tien musea waar de geselecteerde stillevens te zien zijn, 
werd via een bijschrift gewezen op deze online publicatie. Bezoekers konden via de 
smartphone ter plekke informatie over dat specifieke stilleven vinden om dit vervolgens 
ook in de ontwikkeling van het genre stilleven te kunnen plaatsen.

Ook werd de bezoeker op de website gevraagd uit een selectie van vijf te bepalen 
welk stilleven nog toegevoegd zou moeten worden aan Boek in de maak. Dit werd het 
stilleven Appels en peren van Pyke Koch van het Dordrechts Museum, in 1993 aangekocht 
door het Dordrechts Museum met steun van de Vereniging Rembrandt.

REMBRANDTLEZING

De Rembrandtlezing werd in 2014 gehouden 
door Peter Hecht. Onder het motto ‘zonder 
burgers gaat het niet’ werd het ontstaan van 
specifiek stedelijke collecties besproken.  
Peter Hecht vestigde tijdens deze lezing in het 
Haarlemse Teylers Museum de aandacht op 
de wortels en het functioneren van ons veelal 
zeer oude stedelijk kunstbezit. Dat de kern 
van dit stedelijk kunstbezit nog altijd zinvol en 
actueel is werd duidelijk in de voordrachten 
van Ad Geerdink, directeur van het Westfries 
Museum, en Meta Knol, directeur van De  
Lakenhal Leiden. Het Westfries Museum be-
trok de lokale bevolking bij het museum door 
hen via een virtuele rechtszaak te vragen of 
Jan Pieterszoon Coen nu wel of geen stand-
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BOEK IN DE MAAK

12.255 
bezoekers, gemiddeld 
34 per dag

3.195 
online bezoekers, naar 
aanleiding van hun 
bezoek aan het museum

10% 
van het totaal aantal 
bezoekers bekijkt Boek in 
de maak naar aanleiding 
van een bericht via de 
sociale media

6 
(van de 22) hoofdstukken 
leest een bezoeker 
gemiddeld

43,9% 
van de bezoekers komt 
meerdere keren terug

Rembrandtlezing 2014

Peter Hecht

Van en 
voor 
de stad
Een pleidooi 
voor onze 
stedelij ke musea
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Zelfportret
Jan van Mieris
ca. 1685. Olieverf op doek, 80 x 64 cm
MUSEUM DE LAKENHAL, LEIDEN

Bijdrage: € 95.000, waarvan € 60.000 uit 
het BankGiro Loterij Aankoopfonds en 
€ 35.000 uit het Themafonds 17de-eeuwse 
Schilderkunst (40% van het aankoopbedrag)

Tien Geboden van 
Museum De Lakenhal

Museum De Lakenhal is het museum voor 
kunst, kunstnijverheid en geschiedenis 
van de stad Leiden, dat sinds 1874 
gevestigd is in de monumentale Laecken-
Halle uit 1641 van architect Arent van 
‘s-Gravesande. Het museum ontwikkelt 
zich van een klassiek stadsmuseum naar 
een eigentijds netwerkmuseum. Het 
behoudt zijn lokale identiteit door objec - 
ten te verzamelen en te presenteren op 
basis van Leidse bronnen. Tegelijkertijd 
plaatst het museum deze objecten in een 
actueel en (inter)nationaal perspectief.  
In de Rembrandtlezing lichtte museum-
directeur Meta Knol deze visie toe aan de 
hand van ‘De Tien Geboden van Museum  
De Lakenhal’.

 1. Koester het museale geheugen
 2.  Weet wat je in huis hebt, en waarom 

dat zo is
 3. Vind inspiratie in lokale geschiedenis
 4. Vernieuw tradities
 5. Verbind heden en verleden
 6. Verbind mensen, kunst en erfgoed
 7. Kies voor kwaliteit
 8. Kies voor inhoud
 9. Inspireer (zo veel mogelijk) mensen
  10. Toon ambitie

VERZAMELGEBIED GESTEUND    SCHILDERKUNST 16DE EN 17DE EEUW



beeld verdiende. Meta Knol beschreef het aanwezige publiek de Tien Geboden waar  
zij zich als directeur van Museum De Lakenhal aan houdt. 

De lezing werd afgesloten met een presentatie door Ger Luijten, directeur van  
de Fondation Custodia in Parijs en lid van de Raad van Adviseurs van de Vereniging 
Rembrandt. Aan hem was de eer de nieuwe aankopen uit de eerste veiling van de de 
collectie I.Q. van Regteren Altena wereldkundig te maken. Na afloop van de Rembrandt-
lezing waren de aangekochte tekeningen door respectievelijk Teylers Museum, 
Rijksprentenkabinet Amsterdam en Museum Boijmans Van Beuningen te zien in een 
bijzondere presentatie. Deze pre sentatie toonde niet alleen de nieuw verworven en zo 
voor Nederland behouden tekeningen maar maakte ook duidelijk waarom de keuze 
nu juist op deze tekeningen is gevallen. 

Belangenbehartiging van de Collectie Nederland

De Vereniging Rembrandt zet zich al meer dan 132 jaar 
in voor de verrijking van de Collectie Nederland. Zij 
helpt musea gedroomde aankopen financieren, daar-
toe in staat gesteld door haar leden. Sinds haar op-
richting maakt de vereniging daarbij gebruik van  
de expertise van haar Bestuur en adviseurs. Besluiten 
over steunverlening worden belangeloos en onafhan-
kelijk van institutionele of politieke druk genomen. 
Vanuit deze positie voelt de vereniging zich geroepen, 
als dit aan de orde is, de belangen van de Collectie 
Nederland te behartigen. 

Veel waarde hecht de vereniging aan het overleg 
met fondsen als het Prins Bernhard Cultuurfonds,  
het VSBfonds, Fonds 21, het Mondriaan Fonds en de  
BankGiro Loterij. Zo is de vereniging in 2014 met de 
fondsen opgetrokken in het formuleren van beper-
kende voorwaarden die directies van de rijksmusea 
namens de rijksoverheid bij volmacht accepteren 
wanneer zij een schenking in geld, bedoeld voor de 
aankoop van een specifiek kunstwerk, aanvaarden. 

EEN NIEUWE ERFGOEDWET

In 2014 heeft de Vereniging Rembrandt een bijdrage geleverd aan de discussie over 
de totstandkoming van een nieuwe Erfgoedwet. Een wet die nodig blijkt om inciden-
ten te voorkomen, bleek onder andere toen het Wereldmuseum Rotterdam een be-
langrijk deel van de collectie wilde verkopen. De vereniging ziet het initiatief tot een 
nieuwe wet dan ook als een uitgelezen mogelijkheid om vast te leggen dat ook in  
de toekomst zorgvuldig met de kunst in het publieke domein zal worden omgegaan. 

Tom Barkhuysen en Machteld Claessens van advocatenkantoor Stibbe zijn gevraagd, 
nog voor de concepttekst van de nieuwe wet bekend was, bouwstenen aan te dragen 
voor een zorgvuldige omgang met het openbaar kunstbezit. Naar aanleiding van dit 
advies heeft de vereniging met hulp van Stibbe, in nauw overleg met het Prins Bern-
hard Cultuurfonds, VSBfonds en Fonds 21, gereageerd op de concept wettekst zoals 
die in december 2014 openbaar werd. Als belangrijkste tekortkoming in deze wettekst 
werd gewezen op het ontbreken van een wettelijk vangnet wanneer een eigenaar 
(vaak een overheid) van het openbaar kunstbezit zou besluiten een kunstwerk of  
cultuurgoed te onttrekken aan het publiek domein, dat wil zeggen verkopen aan  
een particulier of aan het buitenland. Vervolgens heeft de Raad van State mede naar  
aanleiding daarvan gereageerd op de wettekst en in zijn reactie de zorg van de  
Vereniging Rembrandt of bescherming wel voldoende geborgd was, onderschreven. 
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In 2014 is aan Artikel 3 
een extra beperkende 
voorwaarde naast 
bestaande gesteld: voor 
bruiklenen van door de 
Vereniging Rembrandt 
gesteunde werken 
binnen Nederland mag 
geen vergoeding worden 
gevraagd.
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Betreft: Aanvraagnummer ………. 

                                                

 
 
OVEREENKOMST 

 
 
 
De ondergetekenden: 

 
Vereniging Rembrandt, gevestigd te Amsterdam, kantoorhoudende aan de Denneweg 

124, 2514 CL, te ’s-Gravenhage, hierna te noemen ‘Vereniging Rembrandt’ 

 
en 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

….….1 
gevestigd aan de …………………………………………..………………………. te …………………………….………….……………, 

ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door …………………………………………………………..………………. 

in zijn/haar functie van ………………………………….………………………, hierna te noemen 

‘Begunstigde’.   
  
Begunstigde, c.q. de instelling voor welke het kunstwerk is bestemd, is wel/niet/voorlopig 

opgenomen in het Museumregister. 

 
overwegende: 
 
dat Begunstigde voornemens is ten behoeve van ………………………………………..2 aan te kopen of 

heeft aangekocht, ……………………………………….., hierna te noemen het ‘Kunstwerk’. 

 
dat Vereniging Rembrandt op hierna te melden voorwaarden bereid is daarvoor financiële 

steun te verlenen en Begunstigde die steun op deze voorwaarden wil aanvaarden; 

 
verklaren te zijn overeengekomen: 

 
 

                                                
1 Invullen een rechtspersoon. 

Ter completering van ons dossier ontvang  ik graag de stukken waaruit blijkt wie namens de 

rechtspersoon  die het kunstwerk verwerft, gemachtigd is de financiële schenking met beperkende 

voorwaarden te aanvaarden. Dit kan bijv. een kopie van de overeenkomst tussen de Gemeente/het 

Rijk en uw Museum zijn (vaak treedt daarvoor een zgn. Beheersstichting op met een collectie 

beheersovereenkomst), alsmede een uittreksel uit de Kamer van Koophandel. 

Indien zich in de toekomst hieromtrent wijzigingen voordoen dan verneem ik dit graag van u. Mocht 

u vragen hebben omtrent dit verzoek dan kunt u contact opnemen met mevr. Mr. L.C.V. Pels Rijcken, 

(secretaris), tel: 070 – 427 17 20). 

 
2 Invullen de instelling waar het Kunstwerk wordt ondergebracht 

  

Pagina 2 van 3  

Artikel 1        
Vereniging Rembrandt verleent aan Begunstigde een schenking van € ……………  (zegge: …………………………..…………………………… euro), welke schenking Begunstigde aanneemt.  
Artikel 2      
Begunstigde zal het in artikel 1 genoemde bedrag besteden aan de aankoop van het Kunstwerk ten behoeve van …………………………………………………………………………………………………3.  
Indien de aankoop niet tot stand komt, dan wel de aankoop ongedaan wordt gemaakt, vervalt deze overeenkomst en zal Begunstigde het reeds door Vereniging Rembrandt betaalde bedrag onverwijld aan haar restitueren.  
Artikel 3 
Begunstigde verbindt zich het Kunstwerk in voortdurende eigendom te behouden en het niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Vereniging Rembrandt aan derden, al of niet tegen betaling, over te dragen of in gebruik te geven, echter met dien verstande dat de tijdelijke uitlening ten behoeve van een tentoonstelling zonder voorafgaande toestemming van Vereniging Rembrandt geoorloofd is.  Bij tijdelijke bruikleen is het Begunstigde niet toegestaan een vergoeding te vragen voor het in bruikleen geven van het Kunstwerk aan een ander Nederlands museum. De kosten die hiermee gepaard gaan kunnen wel in rekening worden gebracht. Ook indien Begunstigde met een ander rechtspersoon zou samengaan, zou worden ontbonden of door een andere rechtspersoon zou worden overgenomen, is voor de overgang van het Kunstwerk de schriftelijke toestemming van Vereniging Rembrandt vereist.  

 
Artikel 4  
Het Kunstwerk zal blijvend openbaar in het museum worden tentoongesteld en mag - uitsluitend in bijzondere gevallen, ingegeven door de aard van het Kunstwerk en de collectie(s) waarvan het deel gaat uitmaken - slechts met voorafgaande schriftelijke toestemming van Vereniging Rembrandt aan de openbaarheid worden onttrokken door plaatsing in studieafdeling, depot of andere niet als regel door het publiek te betreden ruimten. Voorwerpen van kunst op papier, geborgen in laden, alsmede van textiel, die op verzoek kunnen worden geraadpleegd, worden beschouwd als openbaar te zijn tentoongesteld. 

 
Artikel 5 
Behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Vereniging Rembrandt om anders te mogen handelen zal op of bij het Kunstwerk en in drukwerk (catalogi, briefkaarten, brochures, uitnodigingen, persuitingen e.d.) en in digitale uitingen (website, nieuwsbrieven e.d.) – ook in geval van tijdelijke uitlening – worden vermeld, dat de aankoop tot stand kwam met steun van Vereniging Rembrandt, mede dankzij ………………………..  
Artikel 6 
Indien Begunstigde met betrekking tot het Kunstwerk uit hoofde van een  verzekeringsovereenkomst of van derden die verplicht zijn schade te vergoeden of uit welke hoofde ook enigerlei uitkering ontvangt, zal de besteding daarvan, zo nodig na aftrek van de kosten van herstel, slechts mogen geschieden voor de aankoop van een kunstwerk voor het museum en met instemming van Vereniging Rembrandt. 

                                                3 Invullen de instelling waar het Kunstwerk wordt ondergebracht.  
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Behouden en verworven

Rosso was een groot bewonderaar van Cézanne. Op een aantal 
van Rosso’s foto’s zijn diens eigen sculpturen te zien met op de 
achtergrond schilderijen van Cézanne. De Italiaanse kunstenaar 
verhuisde onder meer naar Parijs om het werk van de Franse 
schilder te kunnen bestuderen. Beiden hielden zich bezig met 
de vraag wat er afgebeeld diende te worden op dat specifieke 
moment in de geschiedenis en beiden ontwikkelden geheel 
eigen technieken; Cézanne gebruikte speciale kwasten en Rosso 
ontwikkelde nieuwe gietmethoden. Kenmerkend voor beide 
kunstenaars was dat zij jarenlang aan reeksen  bleven werken, een 
aanpak die door een groot aantal kunstenaars in de 20ste eeuw 
verder is ontwikkeld.

In 1998 dreigde Cézannes Landschap bij Aix met de Tour de César, 
ondanks het feit dat dit werk beschouwd werd als ‘onmisbaar 
en onvervangbaar’ en daarmee op de lijst Wet tot behoud van 
cultuur bezit stond, toch te verdwijnen naar het buitenland. Omdat 
de toenmalige staatssecretaris de door de rechter bepaalde waarde 
van het schilderij te hoog vond, zag hij af van het eerste recht 
dit werk te kopen van de particuliere eigenaar. Een anonieme 
mecenas heeft het schilderij gekocht en vervolgens in bruikleen 
gegeven aan de Rotterdamse Stichting Willem van der Vorm. 
Dankzij deze particulier is het schilderij behouden voor Nederland, 
waar de wettelijke regeling onvoldoende bescherming bood.

Femme à la Voilette
Medardo Rosso
1923. Was over gips,  
H 72,1 cm
MUSEUM BOIJMANS VAN 

BEUNINGEN, ROTTERDAM

Landschap bij Aix met 
de Tour de César 
Paul Cézanne
1895. Olieverf op doek,  
73 x 113,5 cm
MUSEUM BOIJMANS VAN 

BEUNINGEN, ROTTERDAM

Femme à la Voilette
Medardo Rosso 
1923. Was over gips, H 72,1 cm 
MUSEUM BOIJMANS VAN BEUNINGEN, ROTTERDAM

Bijdrage: € 600.000, waarvan € 100.000 uit het Dura 
Kunstfonds en € 20.000 uit het Themafonds Beeldhouw-
kunst (32% van het aankoopbedrag)

VERZAMELGEBIED GESTEUND    MODERNE EN HEDENDAAGSE KUNST



De minister is de zorg van de Raad van State 
op onderdelen tegemoetgekomen, maar naar 
de mening van de Vereniging Rembrandt  
niet voldoende. Omdat het uiteindelijk de 
overheid is die het besluit neemt een werk  
te onttrekken aan het publiek domein moet 
de nieuwe Erfgoedwet, naar de stellige  
overtuiging van de Vereniging Rembrandt, 
aan instanties buiten het museumbestel ook 
de mogelijkheid bieden om tegen zo’n over-
heidsbesluit beroep aan te tekenen bij de 
rechter. Om dat te bereiken wordt er intensief 
gelobbyd in het parlement. 

ONDERZOEK NAAR COLLECTIES

Het Ekkart Fonds voor kunsthistorisch onderzoek werd in 2012, in nauwe samenwerking 
met de Museumvereniging en mede dankzij schenkingen van Nederlandse musea, op-
gericht met twee doelstellingen. Een beurs uit dit fonds geeft een jonge kunsthistoricus 
de gelegenheid onderzoek uit te voeren in een museum. Zo kan hij of zij ervaring op-
doen in het museale veld. Tegelijkertijd betekent deze beurs dat het museum een wens 
tot onderzoek kan realiseren, iets waar de conservatoren vaak niet aan toe komen. 
Voorwaarde is dat het onderzoek resulteert in een wetenschappelijke publicatie en/of 
tentoonstelling. De onderzoeksbeurzen worden op basis van een door de musea inge-
diend plan verleend aan onderzoekers, die op zijn minst een onderzoek master en liefst 
een proefschrift hebben voltooid, en die nog aan het begin van hun carrière staan.

Op 18 december 2013 werd de eerste beurs toegewezen aan het Westfries Museum. 
In mei 2014 startte Esther Blanken na haar afgeronde master kunstgeschiedenis het 
onderzoek naar de 17de-eeuwse portretten in de collectie van het Westfries Museum.
In 2014 werden twee beurzen toegewezen: Singer Laren kon aan de slag met onder-
zoek naar de verzamelgeschiedenis van Singer Laren voor zover deze betrekking heeft 
op de verwervingen bij Kunsthandel Buffa & Zonen. Een recente gift van een groot en 
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Gesprek met bestuurslid Cas Smithuijsen en onderzoeker kunstbeleid

Hoe staat het nu met de Erfgoedwet?
‘In het voorjaar van 2015 zal de behan deling 
van het wetsontwerp plaatsvinden in de 
Tweede Kamer. Voor het begin van 2016 zal 
het in de Eerste Kamer behandeld moeten 
zijn, omdat de beheersovereenkomsten 
met de musea dan aflopen. Deze afspraken 
tussen de Staat als eigenaar en musea als 
beheerder van kunstwerken zijn nu allemaal 
losse afspraken.’

Waarom is die nieuwe Erfgoedwet nodig?
‘Het is een bescherming van de collectie 
tegen te onverhoedse afstoting. Dat is  
helaas actueler geworden door incidenten 
als bijvoorbeeld bij het Museum GoudA, 
dat mede ingegeven door een exploitatie- 
tekort een schilderij van Dumas verkocht’.

Waarom zet de Vereniging Rembrandt 
zich hiervoor in?
‘Omdat de vereniging zich als geen ander 
bezig houdt met de Collectie Nederland. De 
kwaliteit, verscheidenheid en groei van deze 
grote kunstverzameling is onze zorg. En wij 
zijn eigenlijk de enige die optreden namens 
deze verzameling kunstwerken. Musea heb-
ben oog voor het reilen en zeilen van hun  
bedrijf, waarvan de collectie het hart vormt. 
Maar zij zijn meestal geen eigenaar van die 
collectie. Die is van de overheden. Zo kunnen 
de musea bij economische tegenwind door 
overheden worden gedwongen zelf naar  
oplossingen voor financiële problemen te 
zoeken en op korte termijn een beslissing te 
nemen die op lange termijn geen goed idee 
is. Kunstwerken leggen dan vaak het loodje 

omdat ze nu eenmaal de zwakste schakel 
zijn. Wij zijn de advocaten van die grote  
verzameling kunstwerken.’

Wat kan de vereniging doen?
‘Wij hebben gekeken naar de Erfgoedwet  
en vinden dat deze in veel opzichten goed 
kan volstaan. Wij zijn niet tegen onttrekking 
aan het openbaar kunstbezit mits het zeer 
zorgvuldig gebeurt, waarbij ook belangheb-
benden een stem zouden moeten krijgen. 
Daarom hebben wij als toevoeging voor- 
gesteld dat er een beroepsprocedure moet 
komen wanneer het voornemen bestaat  
een kunstwerk te verkopen. Het moet dan 
mogelijk zijn om in beroep te gaan bij de  
bestuursrechter. Hiermee zend je ook  
preventief een signaal uit.’ 
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VERZAMELGEBIED GESTEUND    SCHILDERKUNST 16DE EN 17DE EEUW

Jonge keukenmeid achter een tafel met etenswaren
Jan Albertz Rotius
ca. 1650. Olieverf op doek, 119 x 147 cm
WESTFRIES MUSEUM, HOORN

Bijdrage: € 10.000 uit het BankGiro Loterij Aankoopfonds  
(50% van het aankoopbedrag)



belangrijk Buffa-archief aan het RKD Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis 
maakte dit onderzoek mogelijk. Het onderzoek zal eind 2016 uitmonden in een 
 publicatie en tentoonstelling, 

En Museum Beelden aan Zee startte, met dank aan deze beurs, een onderzoek naar 
de positie, kunstpraktijk, diversiteit en ontwikkeling van de beeldhouwkunst in de 
19de eeuw in Nederland. 
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Westfries Museum 

Ad Geerdink, directeur Westfries Museum: 
‘Het Westfries Museum beheert een aan-
zienlijke collectie 17de-eeuwse portretten. 
De kennis over de collectie vertoonde 
hiaten en was verre van up-to-date. Met 
de beurs van het Ekkart Fonds van de 
Vereniging Rembrandt heeft het Westfries 
Museum een jonge onderzoeker in staat 
kunnen stellen om de kennis over de por-
trettencollectie niet alleen te structureren, 
maar ook te actualiseren. Een win-winsitu-
atie waarbij de onderzoeker de kans heeft 
gekregen ervaring op te doen binnen het 
museum en de collectie gerelateerde ken-
nis aangaande de 17de-eeuwse portretten 
beter is geborgd.’

Esther Blanken: In de collectie van het 
Westfries Museum in Hoorn bevinden zich 
de portretten van twee jonge meisjes, 10 
en 14 jaar oud, geschilderd door Abraham 

Liedts in 1655. De ver-
moedelijke zusjes 
zijn gekleed in zwarte 
kostuums met wijde 
kanten manchetten 
en witte stolpkragen. 
Daarbij dragen ze 
diverse kostbare 
sieraden. Lange tijd 
stonden deze meisjes 
bekend als de zusjes 
Grietje en Lysbeth uit 
het aanzienlijke Hoornse 
geslacht Veen. Deze identificatie was 
gebaseerd op de herkomst, maar bleek 
ongegrond. De doopdata van de zusjes 
Veen komen niet overeen met de leeftijd 
en datering op de portretten en bovendien 
vertoont hun uiterlijk geen gelijkenis 
met de portretten van de zusjes Veen uit 
1659 geschilderd door Jan Albertsz Rotius 

waarvan de identiteit onweerlegbaar is 
aangetoond. Deze verworpen identificatie 
is een van de vraagstukken die tijdens het 
onderzoek naar boven kwamen. Met de 
nieuwe aanknopingspunten die hieruit 
zijn voortgekomen, zullen de twee meisjes 
waarschijnlijk niet lang meer anoniem 
blijven.

Beelden aan Zee 

‘In de 19de eeuw heeft de mening post gevat 
dat Nederland geen beeldhouwland zou 
zijn. Met de ondersteuning van het Ekkart 
Fonds van de Vereniging Rembrandt wordt 
Museum Beelden aan Zee in staat gesteld 
dit cliché te weerleggen’, zo schreef Jan 
Teeuwisse, directeur Museum Beelden aan 
Zee, vorig jaar in het zomernummer van het 
Bulletin. Den Haag is als eerste stad onder 
de loep genomen om te analyseren welke 
beeldhouwers er actief waren, wie hun  
opdrachtgevers waren en wat voor soort 
sculpturen er nog resteren in de (semi-)
openbare ruimte en in musea. De hofstad 
moet in de 19de eeuw hebben gebruist van 
de beeldhouwkunst. De Tentoonstellingen 
van Levende Meesters, die van 1808 tot 1917 
afwisselend in deze stad en in Amsterdam 
werden georganiseerd, bleken een belangrijk 
podium te zijn voor beeldhouwers. Uit de 
catalogi daarvan kwamen veel onbekende 

namen naar boven, waaronder die van Hendric 
Franciscus Antheunis (1842-1917), die in 1893 
twee beelden van terracotta exposeerde. Hij 
bleek een ‘beeldenfabriek’ in Den Haag te 
hebben, waar vooral religieuze sculpturen en 
gipsen kopieën van bekende klassieke beel-
den werden gemaakt. Het onderzoek heeft 
aan het licht gebracht dat een beeldhouwer 
van alle markten thuis moest zijn. Velen 
maakten naast vrijstaande beeld houw werken 
ook ontwerpen voor monumenten op plei-
nen, gevelsculpturen, religieuze beeldhouw-
kunst voor kerken, en penningen. Het was 
niet gemakkelijk om rond te komen van de 
beeldhouwkunst, maar het feit dat er veel 
meer beeldhouwers actief waren dan tot nu 
toe werd aangenomen, geeft aan dat hiermee 
in Nederland wel degelijk een boterham te 
verdienen viel. Hoe deze markt voor sculptu-
ren er precies uitzag, zal nog verder worden 
onderzocht.

Bart van Hove ( 1850-1914), Grafmonument van 
Truitje Bosboom–Toussaint, 1887, natuursteen, 
Gemeentelijke Begraafplaats, Den Haag
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Studie van een liggende man  
en een studie van zijn benen
Abraham Bloemaert
ca. 1625. Zwart en wit krijt op 
lichtbruin papier, 146 x 263 mm
MUSEUM BOIJMANS VAN 

BEUNINGEN, ROTTERDAM

€ 50.000 uit het Stortenbeker 
Fonds

Een groep olijfbomen
Johan Lagoor
ca. 1650-55. Sporen van zwart 
krijt, pen en bruine inkt, gouache, 
188 x 244 mm
TEYLERS MUSEUM, HAARLEM

€ 50.000 uit het Stortenbeker 
Fonds

Door wind bewogen boom met 
reizigers en een duin
Adriaen Verboom (1627-73)
Pen en bruine inkt, 142 x 197 mm
TEYLERS MUSEUM, HAARLEM

VERZAMELGEBIED GESTEUND    PRENTEN EN TEKENINGEN

Collectie I.Q. van Regteren Altena 
1ste veiling: zes tekeningen
Bijdrage totaal: € 517.289, 
waarvan € 150.000 uit het 
Stortenbeker Fonds en € 15.000 
uit het Themafonds Prenten 
en Tekeningen (50% van het 
aankoopbedrag)
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De Bewening 
Jan Cornelisz Vermeyen
ca. 1545. Sporen van zwart krijt, 
pen en zwarte en bruine inkt,  
180 x 257 mm
RIJKSMUSEUM AMSTERDAM

€ 50.000 uit het Stortenbeker 
Fonds

Kustgezicht met Sint-Christoffel
Matthijs Cock
ca. 1540. Punt van het penseel 
en bruine en zwarte inkt, grijs 
gewassen, 151 x 235 mm
RIJKSMUSEUM AMSTERDAM

Twee kamelen
Hans Savery (1589-1654_
Zwart krijt, bruin gewassen, pen 
en bruine inkt, 133 x 200 mm
TEYLERS MUSEUM, HAARLEM

€ 15.000 uit het Themafonds 
Prenten en Tekeningen

VERZAMELGEBIED GESTEUND    PRENTEN EN TEKENINGEN
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VERZAMELGEBIED GESTEUND    MODERNE EN HEDENDAAGSE KUNST

Mind study, 2010-2011 
Mark Manders
2010-11. Brons, ijzer, hout, H 170, B 240, D 500 cm
BONNEFANTENMUSEUM, MAASTRICHT 

Bijdrage: € 85.000, waarvan € 42.500 uit het Titus 
Fonds (50% van het aankoopbedrag)



Het zijn de leden van de Vereniging Rembrandt die het mogelijk maken dat de vereniging 
jaarlijks financiële steun kan geven bij het aankopen van belangrijke kunstwerken door 
musea. De vereniging ziet het dan ook als een belangrijke taak haar leden te behouden 
en nieuwe leden aan te trekken. 

De vereniging kent vier soorten lidmaatschappen: het contributielidmaatschap, het 
lidmaatschap voor het leven (tot 35 jaar en vanaf 35 jaar), het meesterlidmaatschap en 
het cirkellidmaatschap.

Lidmaatschappen 

CONTRIBUTIELIDMAATSCHAPPEN

Aan inkomsten uit contributies en 
lidmaatschappen voor het leven 
was € 549.140 begroot. Ondanks 
een groei van contributielidmaat-
schappen van circa 7,5% is de op-
brengst € 19.591 lager dan begroot. 
Dit is te verklaren uit een groter 
aantal opzeggingen dan verwacht, 
waarbij veelal financiële redenen 
worden aangevoerd, en een lagere 
groei van lidmaatschappen voor het 
leven dan gebudgetteerd. Positief is 
dat een deel van de terugloop van 
contributielidmaatschappen is te 
verklaren uit de omzetting naar een 
meesterlidmaatschap.

MEESTERLIDMAATSCHAPPEN 
Meesterlidmaatschappen zijn lidmaatschappen die afgesloten worden voor een periode 
van ten minste vijf jaar. Deze periodieke schenking geeft, met dank aan de Geefwet, 
een fiscaal voordeel.

JONGE MEESTERS
Steeds meer leden kiezen, met dank aan de Geefwet, voor het Jonge meesterlidmaat-
schap. Als reden om over te stappen geven de leden aan dat zij de netto kosten van 
het jonge meesterlidmaatschap vergelijkbaar vinden met een contributielidmaatschap 
voor twee personen. Zo komt het fiscale voordeel van de Geefwet ten goede aan de 
doelstelling van de vereniging.

LEERMEESTERS EN GILDEMEESTERS
Bij een periodieke schenking vanaf € 1.000 per jaar bestaat de mogelijkheid deze 
schenking toe te wijzen aan een van de dertien themafondsen horend bij de dertien 
benoemde verzamel gebieden. Zo weet de schenker dat zijn of haar bijdrage besteed 
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Contributielidmaatschappen

€ 400.000

€ 500.000

€ 600.000
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€ 200.000

€ 300.000
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2014
begroot

2013 2014

De leden van de Vereniging Rembrandt
Maak deel uit van kunst in Nederland
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Balkonkamer van 
‘Spurveskjul’
Vilhelm Hammershøi
1911. Olieverf op doek,  
43,2 x 53,3 cm. 
MUSEUM BOIJMANS VAN 

BEUNINGEN, ROTTERDAM

Bijdrage: € 100.000, 
waarvan € 30.000 uit het 
Maljers-de Jongh Fonds  
(37% van het aankoop-
bedrag)

Karakteristiek voor zijn werk 

‘De Balkonkamer past prachtig bij de 
schilderijen die Vitale Bloch aan Museum 
Boijmans heeft nagelaten – vaak stil en 
leeg van aard, van de landschappen van 
Odilon Redon tot en met de werken van 
Morandi, en vaak ook informeel, zoals de 
geweldige studies van Corot en Troost-
wijk. Het schilderij van Hammershøi is 
strikt genomen geen schilderij maar een 
studie, die echter wel heel karakteristiek 
is voor het werk  van de man. Het gaat 
bij hem om licht en ruimte, om leegte en 
afwezigheid ook, en hij werkt altijd met 

weinig of geen kleur, bij voorkeur in  
grijzen. Hij schildert figuratief maar zijn 
werk is nagenoeg abstract. De relatie 
tot zijn andere werk is helder: het is 
een studie voor de achtergrond van zijn 
zelfportret uit 1911. De conditie van het 
schilderij is goed en het is mooi los ge-
schilderd ook, in tegenstelling tot menig 
voltooid werk dat bij Hammershøi nogal 
eens in ongemakkelijk geploeter eindigt.’

Bestuurslid van de Vereniging Rembrandt over 

Balkonkamer van ‘Spurveskjul’



wordt aan een aankoop binnen het verzamelgebied van zijn of haar keuze. Daarnaast 
worden de Leermeesters en Gildemeesters uitgenodigd voor een speciale ontvangst 
rond een aankoop van het verzamelgebied naar keuze.

Themafondsen bestaan al lange tijd binnen de Vereniging Rembrandt maar met het 
in het leven roepen van het Leermeester- en Gildemeesterlidmaatschap zijn deze thema-
fondsen nieuw leven ingeblazen. In 2014 droegen zes themafondsen bij aan de verwer-
ving van elk een kunstwerk. Het themafonds Moderne en Hedendaagse Kunst werd 
driemaal aangesproken. Een overzicht van deze fondsen en hun bijdragen in 2014 kunt 
u lezen op pagina 51. De groei van het toewijzen van giften aan themafondsen is ingezet 
in 2013 en gecontinueerd in 2014.

HOLLANDSE MEESTERS MET EEN 
REMBRANDTFONDS OP NAAM
De meest persoonlijke manier van bij-
dragen aan het openbaar kunstbezit 
is het instellen van een Rembrandt-
fonds op Naam. Een Rembrandtfonds 
op Naam kan worden ingesteld 
vanaf een schenking van € 75.000 
ineens of een periodieke schenking 
van € 15.000 gedurende vijf jaar. Het 
fonds draagt een door de oprichter 
zelf gekozen naam. De bestemming 
van een dergelijk fonds wordt in 
overleg met de Vereniging Rembrandt 
vastgelegd. In 2014 droegen acht van 
de 29 Rembrandtfondsen op Naam 
bij aan negentien aankopen: 
 

p  het Maljers-de Jongh Fonds (bedoeld voor aankopen van kunst uit de periode  
1850-1920 in de breedste zin) droeg bij aan de verwerving van een werk van Vilhelm 
Hammershøi door Museum Boijmans Van Beuningen; 

 
p  het Mr. J.J.A.M. Kennis Fonds (bedoeld voor aankopen van kunst vanaf 1500 met een 

voorkeur voor kerkelijke kunstdoelstelling) droeg samen met twee cirkelfondsen bij 
aan de verwerving van de sculptuur van de Heilige Petrus door Museum Catharijne-
convent;

 
p  het Fonds voor 20ste-eeuwse Nederlandse Schilderkunst droeg bij aan de verwerving 

van het werk van Jan Wiegers door het Groninger Museum;
 
p  het P.H. Soetersfonds voor 20ste-eeuwse Glaskunst (bedoeld voor 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) droeg twee keer bij, te weten aan de 
karaf van Copier aangekocht door het Nationaal Glasmuseum te Leerdam en aan de 
verwerving van de glassculptuur van Roni Horn door het Kröller-Müller Museum; 

 
p  het A. Quist-Rütter Fonds (bij voorkeur te besteden bij aanvragen van het Kröller-

Müller Museum, het Cobra Museum of het Museum Beelden aan Zee) droeg bij aan 
de verwerving van de glassculptuur van Roni Horn door het Kröller-Müller Museum; 

 
p  het Dura Kunstfonds (bedoeld voor aankopen door Nederlands – 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) droeg bij aan de verwerving van 
een sculptuur van Medardo Rosso door Museum Boijmans Van Beuningen; 

 
p  en het Stortenbeker Fonds (bedoeld voor 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) werd  
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Opposites of White
Roni Horn
2006-07. Massief gegoten zwart en kleurloos glas, 
twee delen, elk H 50,8 x Ø 142 cm
KRÖLLER-MÜLLER MUSEUM, OTTERLO

Bijdrage: € 350.000, waarvan € 80.000 uit het Titus 
Fonds, € 21.000 uit het Van Rijn Fonds, € 20.000 
uit het A. Quist-Rütter Fonds en € 20.000 uit het 
P.H. Soeters Fonds voor 20ste-eeuwse Glaskunst. 
(26% van het aankoopbedrag)



aangesproken voor de verwerving van drie tekeningen: een tekening van  
Abraham Bloemaert door Museum Boijmans Van Beuningen, een tekening van  
Jan Lagoor door Teylers Museum en een tekening van Jan Cornelisz Vermeyden 
door het Rijksprentenkabinet Amsterdam.

In 2014 zijn twee nieuwe Fondsen op Naam ingesteld via een periodieke schenking  
en is één Fonds op Naam voor een nieuwe periode van vijf jaar verlengd. De twee 
nieuwe fondsen zijn:
 
p  het E.A. en C.M. Alkema-Hilbrands Fonds (met als doelstelling de bevordering van 

20ste-eeuwse Nederlandse beeldende kunst – met een voorkeur voor Nederlandse 
abstracte schilderkunst van het interbellum – met inbegrip van daaraan verwante 
toegepaste kunst);

 
p  en het Innorosa Fonds (met als doelstelling het financieel ondersteunen van aankopen 

door Nederlandse musea van 20ste- en 21ste-eeuwse kunst, bij voorkeur glas, keramiek 
en fotografie). 

De oprichters van het Claude Monet Fonds besloten in 2014 dit in 2009 ingestelde 
fonds te verlengen. De doelstelling van het fonds is het verlenen van financiële steun 
voor het verwerven van impressionistische schilderkunst. De oprichters kozen voor 
deze naam om daarmee anderen, die eenzelfde voorliefde voor de impressionisten 
delen, uit te nodigen aan dit fonds bij te dragen. Hier wordt sinds 2009 gevolg aan  
gegeven door één schenker met een jaarlijkse donatie van € 2.000. 

Ook een Hollandse Meester verlengde zijn schenking met nog eens vijf jaar zonder 
deze schenking te willen oormerken of een naam te willen geven. Een Leermeester 
verhoogde zijn bijdrage van € 1.000 gedurende vijf jaar naar € 15.000 gedurende vijf 
jaar, ook zonder deze schenking als Fonds op Naam te willen benoemen.

CIRKELLIDMAATSCHAPPEN

Een Rembrandtcirkel bestaat uit tenminste vijftien leden die met een periodieke akte 
tenminste vijf jaar schenken. Zo vormen de cirkelleden gezamenlijk een eigen Rembrandt-
cirkelfonds. De Vereniging Rembrandt kent inmiddels zes cirkels. Cirkelleden bepalen 
met elkaar aan welke door het Bestuur van de Vereniging Rembrandt gesteunde aankoop 
zij hun schenking en daarmee hun eigen gezamenlijk opgerichte fonds verbinden.  
Zo besloten de leden van de Titus Cirkel hun naam aan vier aanwinsten te verbinden. 
De fondsen van Caius Cirkel, Utrechtse Rembrandt Cirkel en de in 2014 opgerichte 
Van Rijn Cirkel zijn door de respectievelijke leden van deze cirkels aan steeds één 
kunstwerk verbonden.

In 2014 zijn er drie nieuwe cirkels bij gekomen. De Van Rijn Cirkel is voor leden 
ouder dan 50 jaar, de Saskia Cirkel steunt Friese werken of Friese musea en de  

KOG-Vereniging Rembrandt Cirkel 
verenigt leden uit groot Amsterdam. 

De mogelijkheid met een groep 
leden een eigen cirkelfonds binnen 
de vereniging op te richten verbindt 
zowel de leden van die cirkel  
onderling als die leden met de brede 
doelstelling van de vereniging. Dit 
enthousiasme maakt hen ook tot  
belangrijke ambassadeurs.  
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Aankopen in 2010, 2011, 2012, 2013 en 2014 met 
steun van het BankGiro Loterij Aankoopfonds 
van de Vereniging Rembrandt

Greep uit de gesteunde werken
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2011
Museum Belvédère
Sneeuwlandschap 
met sloot, 1913 
Jan Mankes

2012
Flipje en Streekmuseum 
Tiel
Zilveren tabakspot, 1784
Adriaan van Oosterhoudt

2012
Stedelijk museum  
De Lakenhal Leiden
Roemer van  
groen glas met 
gebrandschilderde 
wapens van Leiden en 
Rijnland, 1660-1700
Anonieme kunstenaar

2013
Afrika museum
Offrandes de couleurs, 
Blanc, Rouge, Noir, 2007
Abdoulaye Konaté

2010
SM’s, Stedelijk 
Museum ‘s 
Hertogenbosch 
Collectie sieraden en 
archief, 1964-1984
Emmy van Leersum

2011
Museum  
Catharijne convent
Piëta, ca. 1425 
Bohemen of Zuid-
Duitsland

Gesteund door de BankGiro Loterij

Musea gesteund door het BankGiro Loterij 
Aankoopfonds van de Vereniging Rembrandt

 1  Veluws Museum Nairac (2010)
 2  Rijksmuseum Twenthe (2010)
 3  SM’s Stedelijk Museum ’s Hertogenbosch (2010)
 4  Noordbrabants Museum (2010)
 5  Stichting Vrienden der Geldersche Kastelen  

t.b.v. kasteel Cannenburch (2010)
 6  Stichting Vrienden der Geldersche Kastelen  

t.b.v. kasteel Ammersoyen (2010)
 7  Museum Catharijneconvent (2010, 2011, 2012)
 8  Ottema-Kingma Stichting t.b.v. Gemeente-

museum het Hannemahuis (2010)
 9  Keramiekmuseum Princessehof (2011)
 10  Museum Bredius (2011)
 11  Museum Boerhaave (2011)
 12  Dordrechts Museum (2011, 2014)
 13  Museum Belvédère (2011)
 14  Stedelijk Museum Alkmaar (2012, 2013, 2014)
 15  Museum Het Schip (2012)
 16  Stedelijk Museum Zutphen (2012)
 17  Flipje en Streekmuseum Tiel (2012)
 18  Museum Martena (2012)
 19  Stedelijk Museum De Lakenhal (2012, 2014)
20  Breda’s Museum (2013)
21  Afrika Museum (2013)
22  Westfries Museum (2013, 2014 )
23 Museum Prinsenhof Delft (2014)

2014
Museum De Lakenhal
Zelfportret ca. 1685
Jan van Mieris

2014
Westfries Museum in Hoorn 
Jonge keukenmeid achter een 
tafel met etenswaren, ca. 1650
J.A. Rotius

2014
Stedelijk Museum Alkmaar 
Tafelkabinet, bekend als het 
Luthers kastje, ca. 1665
Noord-Nederland

2014
Dordrechts Museum 
Keukeninterieur met een dienst
meid die een saus bereid, 1665
Cornelis Bisschop

Gezicht in de Nieuwe Kerk te Delft met de  
memorietafel van Adriaen Teding van Berkhout
Hendrick van Vliet 
1661. Olieverf op doek, 128 x 141 cm
MUSEUM HET PRINSENHOF, DELFT

Bijdrage: € 337.500 uit het BankGiro Loterij 
Aankoopfonds (39% van het aankoopbedrag)

VERZAMELGEBIED GESTEUND    SCHILDERKUNST 16DE EN 17DE EEUW



BANKGIRO LOTERIJ AANKOOPFONDS

De BankGiro Loterij geeft al jaren belangrijke financiële steun aan de Vereniging  
Rembrandt. Eind 2013 liet de BankGiro Loterij weten haar steun aan de Vereniging 
Rembrandt weer met vijf jaar te zullen verlengen. Dat betekent dat in de periode 
2014-2018 de vereniging jaarlijks een bijdrage van € 400.000 ontvangt. Deze bijdrage  
is bestemd voor het bij de vereniging ingestelde BankGiro Loterij Aankoopfonds. De 
middelen uit dit fonds worden besteed aan aankopen door musea die geen structureel 
meerjarig beneficiënt zijn van de loterij. Dankzij deze constructie heeft de Vereniging 
Rembrandt met haar BankGiro Loterij Aankoopfonds sinds 2009 kunnen bijdragen aan  
24 aanwinsten verdeeld over het hele land. 

De Vereniging Rembrandt is niet de enige die wel vaart bij de BankGiro Loterij. 
Met de 650.000 deelnemers schonk de BankGiro Loterij in 2014 ruim € 62,5 miljoen 
aan cultuur in Nederland.

In 2014 heeft in het financieel jaarverslag een herrubricering plaatsgevonden en is 
de bijdrage van de BankGiro Loterij ten behoeve van het BankGiro Loterij Aankoop-
fonds zichtbaar onder baten ‘acties derden’ (voorheen verantwoord onder ‘baten uit 
eigen fondswerving’).

EENMALIGE SCHENKINGEN

Naast structurele bijdragen, in de vorm van contributie-, meester- en cirkel-lidmaat-
schappen, ontvangst de vereniging ook eenmalige schenkingen. Een groot aantal 
leden schenkt bijvoorbeeld een bedrag bovenop hun contributie. In 2014 werd door 
de leden € 64.150 extra bijgedragen. 

EENMALIGE SCHENKINGEN TEN BEHOEVE VAN EEN REMBRANDTFONDS OP NAAM 
In 2014 zijn drie Rembrandtfondsen op Naam ingesteld met een eenmalige schenking. 
Deze schenkers genieten vanzelfsprekend de privileges die bij het Hollandse Meester-
lidmaatschap horen.

p  Nationaal Fonds Kunstbezit Een bijzondere positie wordt ingenomen door het nieuwe 
Fonds op Naam ‘Nationaal Fonds Kunstbezit’, dat is voortgekomen uit de voor ma-
lige Stichting Nationaal Fonds Kunstbezit (SNFK). De SNFK is vanaf haar oprichting 
nauw verbonden geweest met de Vereniging Rembrandt. Deze in 1998 opgerichte 
stichting is bedoeld voor het steunen van aankopen door musea van kunstwerken 
van eminent en evident belang. Zo heeft de SNFK in 2014 de aankopen uit de collec-
tie Van Regteren Altena mede mogelijk gemaakt en fors bijgedragen aan de aankoop 
van de Adriaen de Vries voor het Rijksmuseum Amsterdam. 

Op 31 december 2014 is de SNFK is omgezet in een Fonds op Naam binnen de Vereniging 
Rembrandt. Het Bestuur en de Raad van Toezicht van de SNFK besloten daartoe na 
overleg met en instemming van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en 
De Nederlandsche Bank NV. De SNFK was altijd nauw verbonden met de Vereniging 
Rembrandt door de samenstelling van het Bestuur, de complementaire doelstelling en 
doordat de Vereniging Rembrandt aanvragen van eminent en evident belang ter onder-
steuning aan de SNFK voorlegde. Het besluit om de stichting om te zetten in een Fonds 
op Naam is genomen vanuit administratieve overwegingen. Per 31 december 2014 werd 
het SNFK het ‘Nationaal Fonds Kunstbezit’ bij de Vereniging Rembrandt. De doelstelling 
van het fonds is niet veranderd en blijft het steunen van aankopen die van evident en 
eminent belang zijn voor het Nederlands openbaar kunstbezit. Ook de Raad van  
Toezicht blijft gehandhaafd om het maatschappelijk belang van dit fonds te waarborgen.

Het Bestuur en de Raad van Toezicht van de SNFK zijn in 2014 tweemaal bijeen  
gekomen, te weten op 7 maart en op 7 mei. 

In 2014 zijn toegetreden tot de Raad van Toezicht drs. C.O.A. baron Schimmelpenninck 
van der Oije en mr. J.C.L. Kuiper, waardoor de Raad van Toezicht van het Nationaal 
Fonds Kunstbezit als volgt is samengesteld: 

L.J. de Waal, voorzitter 
A. Burgmans 
Mr. J.C.L. Kuiper 
Drs. R.M.S.M. Munsters 
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Mevrouw mr. Y.C.M.T. van Rooy 
A.J. Scheepbouwer 
Drs. C.O.A. baron Schimmelpenninck van der Oije
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Untitled (uit de serie Technological Reliquaries) 
Paul Thek
1965-66. Was, formica, hout, glazen kralen, hars 
en perspex, H 26,5, B 98,6, D 64,8 cm
GEMEENTEMUSEUM DEN HAAG

Bijdrage: € 250.000, waarvan € 30.000 uit het 
Titus Fonds en € 28.000 uit het Themafonds 
Moderne en Hedendaagse Kunst (31% van 
het aankoopbedrag)

Untitled n° 48 (Three leaning planes, from  
133 Proposals for the Heiner Friedrich Gallery)
Fred Sandback
1969. Zwart acryldraad
GEMEENTEMUSEUM DEN HAAG

Bijdrage: € 100.000  
(44% van het aankoopbedrag)

VERZAMELGEBIED GESTEUND    MODERNE EN HEDENDAAGSE KUNST



In de jaarrekening 2014 van de Vereniging Rembrandt is de vorming van dit Rembrandt-
fonds op Naam als vermogensmutatie rechtstreeks aan het vermogen van de Vereniging 
Rembrandt toegevoegd. De € 4.827.073, afkomstig uit de voormalige stichting, is derhalve 
niet zichtbaar onder de baten uit eigen fondswerving. 

p  Fonds 1931. Dit fonds is bedoeld voor de ondersteuning van 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.

p  Mevrouw J.J. den Boer-den Herder Fonds. Dit fonds is bedoeld voor het verlenen 
van financiële steun voor aankopen van schilderkunst tot 1950, kerkbeelden uit de 
periode van vóór 1800 en aan farmacie gerelateerde kunstvoorwerpen.

SCHENKINGEN IN NATURA

In 2014 ontving de Vereniging Rembrandt een bijzondere schenking: het schilderij 
Compositie met rood, geel, zwart, blauw en grijs uit 1921 van Piet Mondriaan. De stichting 
die eigenaar was van deze Mondriaan droeg met deze schenking ook de verantwoor-
delijkheid over aan de Vereniging Rembrandt om erop toe te zien dat dit werk altijd 
en voor iedereen zichtbaar zal blijven. De bruikleen van het schilderij aan het Haags  
Gemeentemuseum wordt, ook na deze schenking, voortgezet. De Vereniging Rembrandt 
aanvaardt alleen een schenking in eigendom wanneer het gaat om een werk van evident 
en eminent belang. Deze belangrijke schenking is in grote dank aanvaard.  
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Heilige Petrus 
Omgeving Claux de Werve 
ca. 1410-20. Gepolychromeerd notenhout,  
H 49 cm 
MUSEUM CATHARIJNECONVENT, UTRECHT

Bijdrage: € 115.000, waarvan € 45.000 van de 
Utrechtse Rembrandt Cirkel, € 40.000 uit het 
Caius Fonds en € 15.000 uit het Mr. J.J.A.M. 
Kennis Fonds (29% van het aankoopbedrag)
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De porseleincollectie, die bij leven door de heer en mevrouw Roelofsz-Dunlop is ge-
schonken aan de Vereniging Rembrandt onder de verplichting deze na hun overlijden 
zo zorgvuldig mogelijk te plaatsen in (één van) de vier samenwerkende Nederlandse 
musea met oosters aardewerk- en porseleinverzamelingen, werd in 2014 eigendom van 
de vereniging. Onder leiding van twee experts heeft een drietal musea hun collecties 
prachtig kunnen aanvullen. Zo is de uiterst zeldzame ‘melk en bloed’-verzameling met 
veel enthousiasme door het Haags Gemeentemuseum verwelkomd.

De niet-museale stukken zijn conform de wens van het echtpaar geschonken aan 
Stichting Geldersch Landschap & Kasteelen, die de twee eveneens geschonken kasten 
zoveel als mogelijk zullen inrichten op de wijze waarop het echtpaar deze ook had in-
gericht. De overgebleven stukken zijn verkocht op de veiling. Gezien de belangstelling 
van het echtpaar Roelofsz is de opbrengst daarvan toegevoegd aan het Themafonds 
Kunstnijverheid. Zowel de musea als de Stichting zullen de naam van de schenkers 
vermelden, waarmee de herinnering aan het echtpaar permanent voortleeft.

De vereniging heeft in 2014 een aantal zilveren voorwerpen, afkomstig uit de nalaten-
schap van mevrouw E. Meijdes, geschonken aan het Nederlands Zilvermuseum 
Schoonhoven. Vooral het Friese ‘knottekistje’ uit ca. 1700 was een welkome aanwinst 
voor het museum, omdat dit typisch Nederlandse voorwerp nog ontbrak in de collectie. 
Naast het knottekistje maakt een theebusje uit 1743, een almanakje uit 1750 en een 
paar 19de-eeuwse gouden oorhangers deel uit van de schenking.

SPONSORING

Van het Mauritshuis ontving de Vereniging Rembrandt € 20.000 aan sponsoring ten 
behoeve van de door de vereniging uitgebrachte publicatie ter gelegenheid van de 
heropening van het Mauritshuis. 

Ook ontving de Vereniging Rembrandt € 47.000 ten behoeve van de extra werk-
zaamheden aangaande de nieuwe Erfgoedwet, respectievelijk € 20.000 van het  
VSBfonds, € 20.000 van Fonds 21 (voorheen SNS Reaal Fonds) en € 7.000 van het  
Prins Bernhard Cultuurfonds. Advocatenkantoor Stibbe biedt zijn adviezen voor een 
gedeelte pro bono aan.
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Zittend naakt
Jan Wiegers
1925. Was en olieverf op linnen, 71 x 54,5 cm
GRONINGER MUSEUM

Bijdrage: € 65.000, waarvan € 50.000 uit het 
Themafonds 20ste-eeuwse Schilderkunst en 
€ 15.000 uit het Themafonds Moderne en 
Hedendaagse Kunst (50% van het aankoop-
bedrag)

Eén doek, twee schilderijen

Op de achterzijde van Zittend naakt 
schilderde Wiegers een portret van 
 Ploeglid Johan van Zweden (1896-1975). 
Tijdens de hoogtijdagen van het Groninger 
expressionisme ontstonden er binnen  
De Ploeg bijzondere por  tretten. Naast de 
zogenaamde duel portretten, waarbij de 
kunstenaars elkaar over en weer schilderden, 
omvat de collectie De Ploeg van het 
Groninger Museum ook opzichzelfstaande 
por tretten van diverse leden. Wiegers’ 
portret van Johan van Zweden is daar  
een voorbeeld van. 

Groninger 
Museum koopt 

expressionistisch 
naakt

Zeldzame 
tekeningen 

voor Nederland 
bewaard

Het Nationaal 
Museum van 

Wereldculturen

Eerste 
Hammershøi 
voor 
Nederland

JAARGANG 24  NUMMER 3  NAJAAR 2014

Bulletin van
de Vereniging 
Rembrandt



Erfstellingen en legaten 

Een belangrijke bron van inkomsten voor de vereniging is afkomstig van diegenen  
die de Vereniging Rembrandt in hun testament hebben benoemd. In 2014 ontving de 
vereniging in grote dankbaarheid ruim € 3.000.000.

Beleid is dat erfenissen en legaten toevallen aan de reserves van de vereniging,  
tenzij een bijzondere voorliefde voor een bepaald verzamelgebied bekend is of uit het 
testament blijkt. Als dat zo is, wordt, afhankelijk van de hoogte van de nalatenschap, 
het geërfd vermogen toegevoegd aan één van de dertien themafondsen of wordt met 
het geërfd vermogen ter herinnering aan de erflater een Fonds op Naam ingesteld.  
Zo zal met de nalatenschap van mevrouw M. Boersma een Fonds op Naam worden 
ingesteld met als doelstelling het financieel steunen van aankopen van 20ste-eeuwse 
schilderkunst met een voorkeur voor figuratieve kunst. 

Communicatie met de leden

De Vereniging Rembrandt investeert in de relatie met haar leden. De leden zijn immers 
haar belangrijkste kapitaal. Niet alleen voor het mogelijk maken van aankopen maar 
zeker ook als ambassadeur van de doelstellingen van de Vereniging Rembrandt. Veel 
aandacht is daarom in 2014 besteed aan het contact met de leden om hen te betrekken 
bij de doelstellingen. 

BULLETIN

In 2014 verschenen drie Bulletins waarin verantwoording wordt afgelegd aan de leden 
over de verleende steun aan aankopen. Over de aankopen wordt geschreven door de 
directies of conservatoren die de aanvraag indienden. Zo delen de leden in de passie 
en de kennis van de musea en wordt duidelijk waarom nu juist deze aankopen het 
verhaal van de collectie van dat museum weer zoveel beter kunnen vertellen. 

Graag zet de vereniging het Bulletin in als een wervend instrument voor nieuwe leden. 
De vormgeving is in 2014 aangepast: zo wordt meer nadruk gelegd op de verschillende 
verzamelgebieden die de vereniging steunt en wordt in de inhoudsopgave duidelijk 
gemaakt dat door heel Nederland wordt gesteund. Naast deze verantwoording over 
verleende steun worden leden aan het woord gelaten, wordt meer algemene informatie 
gedeeld en worden de activiteiten van de vereniging aangekondigd.

REMBRANDTKAART 

De Rembrandtkaart is meer dan alleen een bewijs van lidmaatschap. Met deze kaart 
krijgen de leden gratis toegang tot de vaste collectie van alle musea die ooit door de 

37  JAARVERSL AG VAN DE VERENIGING REMBRANDT 2014

2014

€ 500.000

€ 1.000.000

€ 1.500.000

€ 2.000.000

€ 2.500.000

€ 3.000.000

Erfstellingen en legaten

2013



38  JAARVERSL AG VAN DE VERENIGING REMBRANDT 2014

De heilige Helena ontdekt het 
Ware Kruis
Jan van Scorel 
1535-40. Pen en zwarte inkt, grijs 
gewassen, 21,7 x 30,2 cm
CENTRAAL MUSEUM, UTRECHT

Schets voor een regentenstuk 
in een omlijsting
Toegeschreven aan Cornelis van 
der Voort
ca. 1617. Pen en penseel in bruin, 
12,6 x 16,6 cm
AMSTERDAM MUSEUM

Studie naar gravures van  
Van Leyden en Durer
Jacques de Gheyn II
ca. 1600. Zwart krijt, pen in 
bruine inkt, 14,4 x 20,4 cm
TEYLERS MUSEUM, HAARLEM

VERZAMELGEBIED GESTEUND    PRENTEN EN TEKENINGEN

Collectie I.Q. van Regteren Altena 
2de veiling: achttien tekeningen
Bijdrage totaal: € 47.526 
(9% van het aankoopbedrag)



vereniging zijn gesteund. Met de jaarlijkse ‘Rembrandtkaart-verkiezing’ bepalen de 
leden welk gesteund werk het komend jaar op de kaart wordt afgebeeld. In 2014 
kozen de leden met een grote meerderheid het schilderij Bloemguirlande door Pieter 
Gallis, aangekocht in 2013 door het Westfries Museum. 

NIEUWSBRIEF

Ook via de digitale nieuwsbrieven worden steeds meer leden bereikt. Elf keer ontvingen 
circa 5.000 leden een e-mail met verenigingsnieuws. In deze nieuwsbrieven bericht de 
vereniging over nieuwe aanwinsten en ontwikkelingen in de kunstwereld. Uit de cijfers 
blijkt dat zestig procent van de ontvangers de nieuwsbrief opent en tien procent  
doorklikt naar de website. In veel gevallen wordt De Verrijking bezocht, het in 2012 
ontwikkelde onderdeel van de website waarmee de overwegingen van het Bestuur een 
kunstwerk financieel te steunen, worden uitgelegd. Twee belangrijke criteria, het belang 
van de aankoop voor de collectie van het museum én voor de Collectie Nederland, 
worden zichtbaar gemaakt. 

LEDENONT VANGSTEN

In 2014 zijn 23 ontvangsten georganiseerd. Achterin het jaarverslag treft u een overzicht 
van de complete ledenagenda. 

De ontvangst na afloop van de Algemene Ledenvergadering werd dit jaar georgani-
seerd in Museum Boijmans Van Beuningen. Hier kregen de werken sinds 1896 met 
steun van de vereniging aangekocht, van Jeroen Bosch tot Jim Shaw, extra aandacht. 

In juni heropende het Mauritshuis zijn deuren. Alle geliefde schilderijen waren met 
deze heropening weer in de vertrouwde omgeving te zien. En dat is gevierd. In aan-
loop naar de opening publiceerde de vereniging de eerste online Rembrandtspecial:  
De Vereniging Rembrandt en het Mauritshuis van 1883 tot heden. Een webpresentatie 
waarin de 50 schilderijen, mede door de vereniging gesteund, worden besproken. 
Sinds de lancering op 16 juni verwelkomde deze webpresentatie 1.645 bezoekers.  
Gemiddeld lazen zij per bezoek over negen aankopen uit het verleden.

Daags voor de opening viel het boekje Het  
Mauritshuis en de Vereniging Rembrandt bij de  
leden op de mat. Een boekje waarmee niet alleen 
de heropening van het museum, maar ook 120 jaar 
particuliere steun wordt gevierd. Ook de Vrienden 
van het Mauritshuis, die sinds 1957 bijdragen aan 
kunstaankopen, ontvingen deze feestelijke uitgave. 
Dit boekje is tot stand gekomen met dank aan  
het Mauritshuis. 

In oktober is ook de najaarsontvangst georgani-
seerd in het Mauritshuis. Tijdens een exclusieve 
avondopenstelling kregen de leden de gelegen-
heid de collectie in het hernieuwde Mauritshuis 
weer te zien.

Sinds 2012 staat de vereniging met een eigen stand op de TEFAF. De beurstips die daar 
verkrijgbaar zijn, blijken een extra reden voor de leden om langs te komen bij de stand. 
In 2015 wordt de stand op de TEFAF nadrukkelijker ook ingezet voor het werven van 
nieuwe leden. 

DRAAGVLAK VERGROTEN VIA DE LEDEN 

In 2014 organiseerde de vereniging een aantal acties voor de werving van nieuwe 
leden en nieuwe meesterleden. 

In 2014 zijn er vier introductie-ontvangsten georganiseerd met het doel om nieuwe 
leden te werven. Voor deze ontvangsten rondom een nieuwe aanwinst zijn leden uit-
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Het Mauritshuis & de Vereniging Rembrandt

H
et M

auritshuis &
 de V

ereniging R
em

brandt

VERZAMELGEBIED GESTEUND    PRENTEN EN TEKENINGEN



VERZAMELGEBIED GESTEUND    KERAMIEK

40  JAARVERSL AG VAN DE VERENIGING REMBRANDT 2014

Stel bloemenhouders in de vorm van een man en vrouw 
met manden in de armen
Plateelbakkerij De Grieksche A
Delft, ca. 1690. Tinglazuuraardewerk, H 42,5 cm
GEMEENTEMUSEUM DEN HAAG

Bijdrage: € 150.000 (24% van het aankoopbedrag)



genodigd die hun interesse voor een specifiek verzamelgebied kenbaar hebben  
gemaakt. Aan deze leden werd gevraagd vrienden mee te nemen om hen zo met de 
vereniging te laten kennismaken. Van de 40 introducés die naar deze vier ontvangsten 
kwamen, hebben er twaalf besloten ook lid te worden.

‘Geef uw liefde door’ is het thema voor de werving van nieuwe jonge leden. Een 
wervingskaart met deze oproep is uitgedeeld op diverse ontvangsten en ook in het derde 
Bulletin is een oproep geplaatst om leden nog eens te motiveren hun (klein)kinderen 
lid te maken. Deze acties hebben geresulteerd in: 

p  dertien (klein)kinderen die een Jongmaatlidmaatschap tot hun 35ste jaar (via een 
eenmalige schenking van € 1.000) van hun (groot)ouders kregen. Hiermee wordt 
hen de liefde voor het openbaar kunstbezit al van jongs af aan meegegeven. 

p  97 Jongmaatleden 
tot 25 jaar. Deze 
nieuwe jonge leden 
zijn niet terug te  
vinden in de cijfers 
van 2014 omdat deze 
aanmeldingen gelden 
voor het contributie-
jaar 2015.

Voor de werving van nieuwe meesterleden is de wervingskaart ‘Geef uw gift kleur’ 
ontwikkeld. Hiermee wordt de mogelijkheid onder de aandacht gebracht een schenking 
vanaf € 1.000 te bestemmen voor één van de dertien verzamelgebieden. Deze is  
uitgedeeld op de TEFAF 2014 en bij diverse  Rembrandt-ontvangsten.

Bij de contributiebrief die in november 2014 is 
verstuurd is een schenkingsbijlage gevoegd om 
het zo leden die een meesterlidmaatschap over-
wegen makkelijk te maken. Van deze bijlage 
 hebben 64 leden gebruik gemaakt door hun 
 contributielidmaatschap om te zetten in een van 
de meesterlidmaatschappen. 

Het Rembrandtdiner, georganiseerd voor de 
Gilde- en Hollandse meesters van de vereniging, 
is een prachtige tegenprestatie die aanleiding 

geeft nieuwe leden enthousiast te maken voor deze lidmaatschappen. In 2014 ver-
welkomde de Vereniging Rembrandt 25 nieuwe Gildemeesters. Het Rembrandtdiner 
wordt jaarlijks georganiseerd door het Comité Rembrandtdiner, bestaande uit tien  
Gildemeesters.

Zichtbaarheid van de Vereniging Rembrandt en 

werving nieuwe leden

De wens van de vereniging is om een zo groot mogelijk publiek te betrekken bij haar 
missie. Dat betekent veel naar buiten treden door middel van traditionele maar ook 
nieuwe acties. De Vereniging Rembrandt wordt nog steeds het best bewaarde geheim 
van Nederland genoemd. Dat klinkt flatteus, maar met het toenemend museumbezoek 
is het van extra belang de museumbezoekers bewust te maken hoe de collectie daar is 
gekomen. Want zonder burgers gaat het niet. De vereniging wil het belang van het 
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Kinderen rondom een Sint-Maartensvuur
Christiaan Andriessen
ca. 1806. Waterverf, 11,7 x 22,5 cm
RIJKSMUSEUM AMSTERDAM

Portret van F.A. Hoffman 
Christiaan Andriessen
1806-08. Zwart krijt, punt van penseel  
met bruine inkt, roze, grijze en gele was, 
17,9 x 13 cm
RIJKSMUSEUM AMSTERDAM

Collectie I.Q. van Regteren Altena 
2de veiling: achttien tekeningen
Bijdrage totaal: € 47.526 
(9% van het aankoopbedrag)

Het aanzoek
Jurriaan Andriessen (1742-1819)
Zwart en wit krijt, 25,8 x 20,2 cm
RIJKSMUSEUM AMSTERDAM
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openbaar kunstbezit in onze samenleving uitdragen en ook de vereniging bekend maken 
bij een nieuw publiek. In 2014 stonden de volgende middelen tot haar beschikking:

p 
 
De nieuwe website die in 2013 in de lucht ging is inmiddels volop in gebruik en de  
bezoekerscijfers vallen niet tegen. Het totaal aantal bezoekers was in 2014 67.466;  
vergeleken met 2013 een stijging van 31%. Op de website biedt de vereniging rijke  
informatie aan die voor een grote groep kunstliefhebbers interessant is. Denk aan 
‘De Verrijking’ en Boek in de maak. Beide vormen vaak een goede aanleiding tot 
een bezoek aan de website. Naast informeren en enthousiasmeren over de inhoude-
lijke doelstelling van de Vereniging Rembrandt biedt de website ook een eenvoudige 
manier om lid te worden. 70% van de nieuwe leden maakt hier gebruik van. 

p 
 
De sociale media vormen belangrijke kanalen om het bezoek aan de website te 
verhogen. Met de sociale media informeert de vereniging haar volgers over wat de 
vereniging doet en waar zij voor staat. Dankzij tweets en Facebookberichten over 
nieuwe aanwinsten, acties en tentoonstellingen neemt het bezoek aan de website 
toe. Meer niet-leden dan leden volgen ons op Facebook. De 921 volgers op het 
Twitteraccount @VRembrandt zijn als eersten op de hoogte van alle nieuwtjes die 
de vereniging te bieden heeft.

p 
 
De Vereniging Rembrandt is vanwege de kosten zeer terug-
houdend in het plaatsen van advertenties. In het vierde 
kwartaal van 2014 deed zich echter een aantal kansen voor, 
waarbij de vereniging zich kosteloos of tegen een zeer 
gereduceerd tarief kon presenteren in de media. KPMG,  
met dank aan het Prins Bernhard Cultuurfonds, bood de 
Vereniging Rembrandt advertentieruimte aan in de speciale 
bijlage van Het Financieele Dagblad over cultureel onder-
nemen. En dankzij de vele stemmen van leden en liefhebbers 
van de Vereniging Rembrandt ontving de vereniging de  
NRC Charity Award. Dit betekende een twee pagina’s 
vullende advertentie in NRC Handelsblad ter waarde van 
€ 75.000. Ook verscheen de vereniging met een advertentie 
in de Groene Amsterdammer en in Vindmagazine. 

p 
 
In NRC Handelsblad is zowel aandacht geschonken aan de Van Regteren Altena- 
veiling en de rol die de vereniging hierin heeft gespeeld als aan de aankoop van  
de sculptuur van Rosso door Museum Boijmans Van Beuningen. En natuurlijk  
was er in veel kranten, tijdschriften en op televisie aandacht voor de uitzonderlijke 
aankoop van het bronzen beeld van Adriaen de Vries.

Mede dankzij deze aandacht in de pers in het laatste kwartaal van 2014 werden twee 
keer zoveel nieuwe contributielidmaatschappen afgesloten als in dezelfde periode het 
jaar ervoor: 353 in het vierde kwartaal van 2014 tegenover 172 in het vierde kwartaal van 
2013. Deze aanmeldingen voor lidmaatschappen gelden pas voor 2015 en zijn daarom 
nog niet in de cijfers van 2014 terug te zien.

VERZAMELGEBIED GESTEUND    PRENTEN EN TEKENINGEN
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Zwei Lampen 
Isa Genzken 
1994. Lak op doek, 200 x 92 cm
STEDELIJK MUSEUM AMSTERDAM

Bijdrage: € 96.667, waarvan € 40.000 uit het 
Themafonds Moderne en Hedendaagse Kunst  
(33% van het aankoopbedrag)



45  JAARVERSL AG VAN DE VERENIGING REMBRANDT 2014

9 FEBRUARI
Titus Cirkel familiedag,  
Rijksmuseum, Amsterdam

25 MAART
Oprichtingsbijeenkomst  
Saskia Cirkel, Leeuwarden

24 APRIL

Ledenontvangst met  
introducés, Afrika Museum, 
Berg en Dal (naar aanleiding 
van wandtapijt Konaté)
 
27 APRIL

Utrechtse Rembrandt Cirkel 
voorjaarsontvangst Centraal 
Museum, Utrecht

8 MEI

Jaardiner Titus Cirkel,  
Museum Boijmans Van  
Beuningen, Rotterdam

10 MEI
Caius Cirkel voorjaarsontvangst, 
Rijksmuseum, Amsterdam 
(naar aanleiding van Japanse 
lakkist) 

11 MEI
Oprichtingsdiner Van Rijn  
Cirkel op Kasteel Middachten

15 MEI

Ledenontvangst met intro- 
ducés, Amsterdam Museum 
(rondom tentoonstelling 
Jacob van Oostsanen)

18 MEI

Ledenontvangst voor Jonge 
meesterleden met kinderen, 
Cobra Museum, Amstelveen

21 MEI

Rembrandtdiner voor Gilde- 
en Hollandse meesterleden 
Rijksmuseum, Amsterdam

29 MEI

Ledenontvangst voor Jonge 
meesterleden met kinderen, 
Rijksmuseum van Oudheden, 
Leiden

14 JUNI
Ledenontvangst met  
intro ducés, Stedelijk Museum 
Alkmaar (rondom tentoon-
stelling Jacob van Oostsanen)

17 JUNI
Voorjaarsontvangst Saskia  
Cirkel, Hannema Huis, Harlingen

21 JUNI

Algemene Ledenvergadering,
Museum Boijmans Van  
Beuningen, Rotterdam

22 JUNI
Preview Mauritshuis voor 
Gilde- en Hollandse meester-
leden, Den Haag

7 SEPTEMBER

Ontvangst alle Cirkelleden 
Stedelijk Museum Amsterdam 
(rondom tentoonstelling Bad 
Thoughts - collectie Martijn  
en Jeannette Sanders)

13 SEPTEMBER
Caius Cirkel borrel met intro-
ducés Amsterdam Museum

11 OKTOBER

Najaarsontvangst Mauritshuis, 
Den Haag

12 OKTOBER
Ontvangst Gilde- en Hollandse 
meesters Stedelijk Museum 
Amsterdam (naar aanleiding 
van Bad Thoughts – collectie 
Martijn en Jeannette Sanders)

18 OKTOBER

Jaardiner Caius Cirkel,  
Gemeentemuseum Den Haag

2 NOVEMBER

KOG-Vereniging Rembrandt 
Cirkelontvangst Alkmaar (naar 
aanleiding van Lutherse kastje)

18 NOVEMBER

Rembrandtlezing en presen ta-
tie aanwinsten uit de collectie 
I.Q van Regteren Altena,  
Teylers Museum, Haarlem

30 NOVEMBER

Utrechtse Rembrandt Cirkel 
jaardiner, Rijksmuseum van 
Oudheden, Leiden (naar  
aanleiding van Cyprische  
portretkop)

Ledenontvangsten in 2014
Samen van kunst genieten
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Het koninklijk paar in de Gouden 
Koets in Amsterdam, maart 1901
Kees van Dongen
1901. Blauw krijt, pen en penseel 
in zwarte inkt, 12,8 x 20,3 cm
STADSARCHIEF AMSTERDAM

Menigte nabij de Beurs
Kees van Dongen 
1901. Blauw krijt, pen en penseel 
in zwarte inkt, 20,2 x 12,6 cm
STADSARCHIEF AMSTERDAM

Een groep muzikanten
Kees van Dongen
1901. Pen en penseel in 
zwarte inkt, 20,4 x 12,7 cm
STADSARCHIEF AMSTERDAM

Agenten en de menigte
Kees van Dongen
1901. Pen en penseel in 
zwarte inkt, 20,2 x 12,6 cm
STADSARCHIEF AMSTERDAM

Collectie I.Q. van 
Regteren Altena 
2de veiling: achttien 
tekeningen
Bijdrage totaal: 
€ 47.526 (9% van het 
aankoopbedrag)
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Wij fiere feest zoo as ’t nog 
nooit in Holland is gewees’
Kees van Dongen
1901. Zwart krijt, pen en penseel 
in zwarte inkt, 22,3 x 12,8 cm
STADSARCHIEF AMSTERDAM

Het Singel
Kees van Dongen
1901. Blauw krijt, pen en penseel 
in zwarte inkt, 20,3 x 12,6 cm
STADSARCHIEF AMSTERDAM

Versieringen in de Kalverstraat
Kees van Dongen 
1901. Blauw krijt, pen en penseel 
in zwarte inkt, 20,3 x 12,7 cm
STADSARCHIEF AMSTERDAM

Versieringen bij het Leidsebosje
Kees van Dongen 
1901. Pen en penseel in zwarte 
inkt, 12,7 x 20,3 cm
STADSARCHIEF AMSTERDAM



48  JAARVERSL AG VAN DE VERENIGING REMBRANDT 2014

Diorama II en Diorama III
Constant Nieuwenhuys
1962. Hout, bewerkte spiegels, olieverf, 63 x 63,1 x 17.4 cm
1962. Hout en olieverf, 53,2 x 53,2 x 17,5 cm
GEMEENTEMUSEUM DEN HAAG

Bijdrage: € 93.000 (33% van het aankoopbedrag)

VERZAMELGEBIED GESTEUND    MODERNE EN HEDENDAAGSE KUNST



Organisatie 
Van de Vereniging Rembrandt

ALGEMENE LEDENVERGADERING

De Algemene Ledenvergadering is het hoogste orgaan van de Vereniging Rembrandt. 
De Algemene Ledenvergadering stelt alle belangrijke zaken met betrekking tot de 
vereniging vast, zoals benoemingen van de leden van het Bestuur en van de Raad van 
Adviseurs, het jaarverslag, de jaarrekening, de begroting en beleidsvoornemens. Op 
21 juni 2014 vond de Algemene Leden ver gadering plaats in de Rotterdamse 
Schouwburg. 

BESTUUR

Het Bestuur telt minimaal elf leden en is samengesteld uit onafhankelijke experts uit de 
wetenschaps- en museumwereld en uit particuliere kunstkenners uit het maatschappelijk 
veld. In 2014 telde het Bestuur vijftien leden en kwam het Bestuur zes keer bij elkaar.

Het Bestuur beslist over aanvragen van musea. Hierbij gaat het om aankopen ten behoeve 
van de permanente presentatie van het museum, tenzij de aard van het kunstwerk dit 
niet toelaat. Het aanvragende museum dient een schriftelijke aanvraag in waarin duide-
lijk wordt gemaakt hoe de aanwinst past in het collectieplan van het museum en de 
betekenis ervan voor het Nederlands openbaar kunstbezit. Om de objectiviteit te be-
waren, geeft het aanvragende museum of de conservator geen mondelinge toelichting 
op de aanvraag. De Vereniging Rembrandt vraagt in de meeste gevallen een schriftelijk 
preadvies aan derden buiten het Bestuur, dat zij laat meewegen bij de besluitvorming. 
Het Bestuur beoordeelt in de eerste plaats of het kunstwerk een aanvulling is op het 
bestaande Nederlands openbaar kunstbezit. Het kunstwerk moet behoren tot de beste 
of betere voorbeelden in zijn soort. Andere argumenten als de historische waarde, de 
documentaire betekenis of de icoonwaarde spelen ook mee in de uiteindelijke beslissing 
van het Bestuur. 

Tijdens de Algemene Ledenvergadering op 21 juni nam het Bestuur afscheid van vice-
voorzitter drs. C.O.A. baron Schimmelpenninck van der Oije vanwege het volgens de 
statuten aflopen van zijn laatste termijn. Als gevolg van dit afscheid combineert de 
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 Uit de statuten

Bestuursleden worden be-
noemd door de Algemene 
Ledenvergadering uit de le-
den van de Raad van Advi-
seurs op voordracht van het 
Bestuur en met goedkeuring 
van de Raad van Adviseurs. 
Zij worden benoemd voor 
een periode van maximaal 
vier jaar en zijn daarna maxi-
maal tweemaal herbenoem-
baar. Een bestuurder is niet 
benoembaar als hij de leef-
tijd van zeventig jaar heeft 
bereikt. Een aftredend be-
stuurder is meer dan twee-
maal herbenoembaar als alle 
leden van het Bestuur zich 
voor het voorstel tot herbe-
noeming uitspreken.

Bijeenkomst van het Bestuur 
van de Vereniging Rembrandt



VERZAMELGEBIED GESTEUND    SCHILDERKUNST 16DE EN 17DE EEUW

Zelfportret bij lamplicht 
Petrus van Schendel
1828. Olieverf op doek, 53 x 41 cm
DORDRECHTS MUSEUM

Bijdrage: € 22.500, waarvan € 10.000 uit het 
Themafonds voor 19de-eeuwse Schilderkunst  
(50% van het aankoopbedrag)

Keukeninterieur met een dienstmeid die een 
saus bereidt
Cornelis Bisschop
1665. Olieverf op doek, 72,3 x 97,5 cm
DORDRECHTS MUSEUM

Bijdrage: € 85.000 uit het BankGiro Loterij 
Aankoopfonds (35% van het aankoopbedrag)
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VERZAMELGEBIED GESTEUND    SCHILDERKUNST 16DE EN 17DE EEUW

heer Fock tijdelijk de rol van vicevoorzitter en penningmeester. In die laatste functie 
wordt de heer Fock bijgestaan door de in 2014 ingestelde Financiële Commissie met 
als andere leden de heer De Zeeuw en mevrouw Moerel, beiden bestuurslid, en de 
heer Kuijten, lid van de Raad van Adviseurs.

Het Bestuur benoemde als nieuw lid van het Bestuur drs. W. Weijland, directeur van 
het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden.

Daarmee is het Bestuur vanaf 21 juni 2014 als volgt samengesteld:

Dr. M. Sanders, voorzitter
Drs. A.A. Fock, vicevoorzitter en 

penningmeester
Mr. C.A. de Zeeuw, secretaris 
Drs. F.J. Duparc
A.Ph.J. de Haseth Möller
Prof. dr. P.A. Hecht
Mevrouw prof. mr. E.M.L. Moerel

Drs. W.M.J. Pijbes
Mevrouw dr. H.H. Pijzel-Dommisse
Drs. R.C.J.J. Priem
Mevrouw mr. drs. T.S.M. van Schie
Drs. P.J. Schoon
Dr. C.B. Smithuijsen
Dr. E.J. van Straaten
Drs. W. Weijland

RAAD VAN ADVISEURS

De Raad van Adviseurs dient het Bestuur van advies. Desgevraagd adviseert dit orgaan 
over aanvragen voor financiële steun bij kunstaankopen, maar ook over andere zaken 
die de vereniging aangaan zoals belangenbehartiging, publiciteit, fiscaliteit, marketing 
en ledenwerving. In 2014 kwam de Raad van Adviseurs twee keer bij elkaar, waarbij de 
adviseurs onder meer zijn bijgepraat en gehoord over de standpunten van de Vereniging 
Rembrandt inzake de nieuwe Erfgoedwet.

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 21 juni nam de Raad van Adviseurs afscheid 
van de leden prof. dr. J.Th.M. Bank, prof. dr. C. Blotkamp, mr. L.R.J. ridder van Rappard, 
prof. dr. P. Schnabel, A.L. Stal en drs. W. Weijland. Tevens werden als nieuwe leden 
benoemd mevrouw prof. dr. S.J.C. Hemels, mr. J.J.J. van Lanschot, dr. R.R. Kuijten, 
drs. J.B.M. Janssen en mr. J.L. Miedema.

Daarmee is de Raad van Adviseurs vanaf 21 juni 2014 als volgt samengesteld:

Dr. J.N.M. van Adrichem
Mevrouw drs. E. Barents
Prof. dr. R.E.O. Ekkart
Drs. K.M.T. Ex
Prof. dr. M. Forrer
Mr. E.Th.E. Groenewald
Mr. F.A.J. van Hall
Mr. H.F. Heerkens Thijssen

Drs. J.J. Heij
Mevrouw prof. dr. S.J.C. Hemels
Mevrouw drs. A.J.W.C.M. Hopmans
Mevrouw drs. A.P.H.M. Hovius MBA
Mevrouw drs. G.W.M. Jager
Drs. J.B.M. Janssen
F.J.P. Kessels
Dr. R.R. Kuijten
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 Uit de statuten

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 Ad-
viseurs worden benoemd 
voor een periode van maxi-
maal vier jaar en zijn daarna 
maximaal tweemaal herbe-
noembaar. Een aftredend 
adviseur is meer dan twee-
maal herbenoembaar als dat 
geschiedt op voorstel van 
het Bestuur.  

Bestuur en Raad van Adviseurs  
van de Vereniging Rembrandt
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Running Thunder
Steve McQueen
2007. 16 mm kleurenfilm
STEDELIJK MUSEUM AMSTERDAM

Mees after evening dip,  
New Year’s Day (2002)
Steve McQueen
2005. Lichtbak met kleurentrans - 
parantie, 94,8 x 136 x 12,7 cm
STEDELIJK MUSEUM AMSTERDAM

Bijdrage: € 62.250 uit het  
Titus Fonds (34% van het  
aankoopbedrag)



Mr. J.J.J. van Lanschot
Drs. G.C.M. Luijten
Drs. M.P. van Maarseveen
Prof. dr. V. Manuth
Mr. J.L. Miedema
Mevrouw drs. H.D.A.W. van Notten
Mr. A.R.T. Odle
Mevrouw drs. M.H. van Ogtrop-Quintus
Dr. P.H. Rem

Drs. K.J.J. Schampers
A.G.L. Strengers
Mevrouw C.L.E. van Tets-van Tienhoven
Drs. C. baron van Tuyll van Serooskerken
E.W. Veen
Mevrouw ir. M.L.W. Vehmeijer-Verloop
Mevrouw mr. P.H.E. Voûte
Jonkheer M.A. van Weede
Mevrouw drs. C.J.M. de With

CULTURAL GOVERNANCE 

De Vereniging Rembrandt onderschrijft de Governance Code Cultuur. Volgens principe 
5 van deze code legt het Bestuur zijn taken, verantwoordelijkheden en werkwijze vast 
en handelt daarnaar. In 2014 is door een speciaal in het leven geroepen werkgroep een 
profiel opgesteld voor de nieuwe voorzitter en vicevoorzitter, waarin de bevoegdheden 
en werkzaamheden alsook de verantwoordelijkheden en verwachtingen aan de orde 
komen.

Het Bestuur bespreekt ten minste eenmaal per jaar het functioneren van het Bestuur 
en de directie. In zijn vergadering van 12 september 2014 heeft het Bestuur de negen 
principes van Governance Code Cultuur alsmede het functioneren van het Bestuur en 
de directie uitgebreid besproken.

De code is bekend bij de bestuursleden en toepasbaar op de organisatie en de  
activiteiten van de vereniging. De vereniging kent een bestuursmodel waarbij de  
directeur onder verantwoordelijkheid van het Bestuur functioneert. Periodiek wordt 
getoetst of het bestuursmodel goed aansluit bij de doelstelling en de organisatie  
van de vereniging. Daarbij wordt tevens de Raad van Adviseurs en diens rol in de  
governance van de vereniging betrokken. 

Het Bestuur van de vereniging vervult verschillende rollen. Allereerst vormt deze het 
bestuur in de zin van de wet, daarnaast functioneert het als expertpanel, vervult het 
toezichthoudende taken en vormt het mede een stakeholdersplatform in het kader van 
de doelstelling belangenbehartiging van de vereniging. In tegenstelling tot veel andere 
goede doelenorganisaties is de Vereniging Rembrandt geen stichting. De rechtsvorm 
van de vereniging past haar goed en komt tot uitdrukking in de sterke betrokkenheid 
van de leden. 

De directeur is de centrale figuur bij de uitvoering van de activiteiten en de verwezen-
lijking van de doelstellingen van de vereniging. De directeur geeft leiding aan het 
bureau dat het uitgebreide aantal taken en activiteiten van de vereniging ten uitvoer 
brengt. De voorzitter van het Bestuur overlegt buiten de bestuursvergaderingen periodiek 
met de directeur. De directeur onderhoudt samen met de voorzitter van het Bestuur 
het uitgebreide netwerk van de vereniging en draagt zorg voor vertegenwoordiging van 
de vereniging bij relevante stakeholders en maatschappelijke organisaties. De directeur 
draagt er zorg voor dat alle belangrijke beslissingen en strategische documenten door 
het Bestuur worden vastgesteld. Van het verhandelde tijdens de bestuursvergaderingen 
wordt door de secretaris van het bureau notulen opgesteld.  

Het Bestuur bewaakt zijn onafhankelijkheid en is alert op het voorkomen van moge-
lijke tegenstrijdige belangen, zowel voor wat betreft nevenfuncties als voor wat betreft 
transacties waaronder steunaanvragen waarbij de vereniging betrokken is. De voorzitter 
vergewist zich van de onafhankelijkheid van de leden van het Bestuur. Mocht een  
bestuurslid aanwezig zijn, dat op welke wijze dan ook betrokken is bij een aanvraag, 
dan wordt hem of haar verzocht de vergaderruimte te verlaten voor de duur van de 
behandeling van die aanvraag, zodat van enige invloed op de besluitvorming geen sprake 
kan zijn. 

Bestuursleden en de leden van de Raad van Adviseurs ontvangen geen bezoldiging. 

Het Bestuur is verantwoordelijk voor het onderkennen en beheersen van de risico’s. Om 
die reden heeft het Bestuur in 2014 uit zijn midden een Financiële Commissie ingesteld 
die daartoe met de directeur en het bureau overlegt en aan het Bestuur rapporteert met 
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La lecture après le bain 
Edgar Degas
ca. 1879-83. Monotypie op vergépapier, 27,7 x 37,9 cm 
(plaat) / 35,3 x 51,2 cm (papier)
VAN GOGH MUSEUM, AMSTERDAM

Bijdrage: € 150.000 (14% van het aankoopbedrag)
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betrekking tot risicobeheersing en de controle daarvan. De penningmeester maakt in 
ieder geval deel uit van de Financiële Commissie.

Het Bestuur is verantwoordelijk voor en draagt met de directeur zorg voor een 
transparante publieke verantwoording van de activiteiten, de geldmiddelen en de  
besteding van de geldmiddelen van de vereniging.

De leden van het Bestuur onderschrijven het principe dat de vereniging continu dient 
te werken aan een optimale besteding van middelen, zodat effectief en doelmatig 
wordt gewerkt aan het realiseren van de doelstellingen. De evaluatie van doelstellingen 
geschiedt aan de hand van de (meerjaren)begroting en een meerjarenplan. De doel-
stellingen worden in ieder geval jaarlijks 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 begro-
ting. Specifieke doelstellingen en projecten, alsmede de besteding van de middelen 
worden in de bestuursvergaderingen geëvalueerd.

De leden van het Bestuur onderschrijven het principe dat de vereniging streeft naar 
optimale relaties met belanghebbenden, met gerichte aandacht voor de informatie-
verschaffing en de verwerking van wensen, vragen en klachten. Directe belangheb-
benden 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, ver-
zamelaars en andere relaties van de vereniging waar contact mee wordt onderhouden. 
Door middel van het Bulletin, het jaarverslag, de website, nieuwsbrieven en de sociale 
media worden al deze belanghebbenden op de hoogte gehouden van de activiteiten 
van de vereniging. Ook organiseert de vereniging naast de jaarlijkse Algemene Leden-
vergadering andere bijzondere bijeenkomsten en ontvangsten in musea voor in kunst 
geïnteresseerde leden en relaties van de vereniging. Het bureau is het aanspreekpunt 
van de vereniging en onderhoudt de contacten met de belanghebbenden via telefoon, 
e-mail en post. 

Mocht er onverhoopt een klacht zijn over de wijze van fondsenwerving en/of de wijze 
van voorlichting dan kan deze ingediend worden bij de Klachtencommissie Fondsen-
werving. In 2014 is de Klachtencommissie eenmaal bijeen gekomen op 10 juni. Er zijn 
in het verslagjaar geen klachten ontvangen. 
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Overige functies bestuursleden

Een aantal bestuursleden bekleedt in 2014 
(neven)functies die voor het bestuurslid-
maatschap 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 Legermuse-
um, 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: Adviseur European Cultural 
Foundation (ECF) bij het Prins Bernhard 
Cultuurfonds; penningmeester European 
Cultural Foundation

Drs. R.C.J.J. Priem: Voorzitter Jury BankGiro 
Loterij Museumprijs; lid Bestuur Museum 

Elisabeth Weeshuis, Voorzitter Advies-
commissie Projectinvesteringen Beeldende 
Kunst en Erfgoed & Adviescommissie Samen-
werkingsregeling Musea Mondriaan Fonds

Drs. W.M.J. Pijbes: Hoofddirecteur Rijks-
museum, lid Bestuur Museum Voorlinden

Mevrouw dr. H.H. Pijzel-Dommisse: Conser-
vator Gemeentemuseum Den Haag, Adviseur 
Prins Bernhard Cultuurfonds; lid Raad van 
Toezicht Huis Doorn, lid Raad van Toezicht 
Stichting Schimmelpenninck

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 Twenthe, 
lid Bestuur van het G.J. van Heek jr. Fonds, lid 
Commissie Museale Verwervingen vanaf 1933, 
voorzitter Stichting C. Hofstede de Groot/ 

Vrienden van het RKD, lid Bestuur van de 
Brantsen van de Zyp Stichting

Dr. E.J. van Straaten: Lid Adviescommissie 
Restitutie Cultuurgoederen en Tweede 
Wereldoorlog

Drs. W. Weijland: Directeur/bestuurder  
Rijksmuseum van Oudheden; bestuurder  
VSB Vermogensfonds; lid Raad van Toezicht 
VSB donatiefonds

A.Ph.J. de Haseth Möller: lid Bestuur Vereni-
ging Particuliere Historische Buitenplaatsen

Drs. F.J. Duparc: Adviseur Gemeente Den 
Bosch inzake Jeroen Bosch project in het 
Noordbrabants Museum, lid Advisory Board 
Sotheby’s International, lid Bestuur Stichting 
Kasteel Middachten, voorzitter van de  
Vrienden van de Universitaire Bibliotheken 
Leiden
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Collectie I.Q. van Regteren Altena 
2de veiling: achttien tekeningen
Bijdrage totaal: € 47.526 
(9% van het aankoopbedrag)

Duinlandschap
Claes van Beresteyn
ca. 1650. Penseel in zwarte inkt, 
15,6 x 17,6 cm
RIJKSMUSEUM AMSTERDAM

Studie naar een portret van Pieter Hogerbeets 
door Jan Saenredam
Karel van Mander (1548-1606)
Gravure, bewerkt met zwart krijt, pen in bruine 
inkt en paars-bruine was, 29,6 x 22,8 cm
RIJKSMUSEUM AMSTERDAM



De commissie bestaat uit de volgende leden:

Mr. D.H. Beukenhorst, voorzitter
Mevrouw mr. A.M.C. Marius-van Eeghen, secretaris
Mevrouw mr. J. Cohen Jehoram-Mendlik
Mevrouw mr. M.C. Scholten
Mevrouw mr. B.M. Vroom-Cramer

De statuten van de vereniging zijn conform de regelgeving van het Centraal Bureau 
Fondsenwerving (CBF). In 2014 ontving de vereniging bericht van het CBF dat het 
 voldoet aan alle normen die worden gesteld aan een vereniging als de Vereniging 
 Rem brandt. 

BUREAU

Het bureau bestaat uit acht personeelsleden, samen goed voor 6,6 fulltime arbeids-
plaatsen. De boekhouding is uitbesteed aan F. van Dokkum Administratiekantoor. Deze 
inleenkosten (0,4 fte) worden toegerekend aan de personeelskosten. De organisatie 
wordt aangestuurd door de directeur, hierin ondersteund door de secretaris. Belangrijke 
taken binnen het bureau zijn die op het gebied van marketing, communicatie, financiën, 
ledenbeheer en ledenadministratie. 

In 2014 was het bureau als volgt samengesteld:

Drs. Fusien (F.M.) Bijl de Vroe-Verloop, directeur
Mr. Leonie (L.C.V.) Pels Rijcken, secretaris
Drs. Minke (M.) van Hooff-Tanis, marketing
Cécile (C.Y.O.) Bloys van Treslong MSc, financiën
Carolien (J.C.) Haverkate, relatiebeheer
Thomas (T.) Coumans MA, (online) communicatie
Kirsten (K.N.) Arends, ledenbeheer
Jolanda (J.C.) IJntema, ledenadministratie en secretariaat

Vermogens- en beleggingsbeleid

EIGEN VERMOGEN

Het belegde vermogen bestaat, in de terminologie van het Centraal Bureau Fondsen-
werving, 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 de eigen organisatie kunnen worden 
gedekt uit de jaarlijkse baten uit beleggingen 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 Cirkelfondsen. 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 doel-
stelling van de vereniging. 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). 
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Luthers kastje van Nijenburg 
Noordelijke Nederlanden (meubel); beschilderd door 
Susanna van Steenwijck
ca. 1600 (marqueteriepanelen) en 1664 (schilderingen)
Diverse soorten hout en olieverf op paneel, H 55,5, B 69,  
D 45,5 cm
STEDELIJK MUSEUM ALKMAAR

Bijdrage: € 34.375, waarvan € 24.375 uit het BankGiro 
Loterij Aankoopfonds (63% van het aankoopbedrag)

VERZAMELGEBIED GESTEUND    KUNSTNIJVERHEID



BELEGGINGSBELEID

De Vereniging Rembrandt hanteert een defensief beleggingsbeleid. Zij belegt haar 
 vermogen en het vermogen van de fondsen met een beleggingsmix van 70% risico-
mijdende beleggingen en 30% zakelijke waarden. De vereniging belegt niet in hedge-
fondsen of derivaten. Het is het bestuur toegestaan een bandbreedte te hanteren 
tussen beide beleggingscategorieën van 20% waarbij de bepaalde percentages zich 
halverwege de bandbreedte bevinden. Overigens kan de vereniging besluiten de 
 zakelijke waarden tot 0% af te bouwen. Gebaseerd op langjarige ervaring mag van 
zo’n portefeuille een licht hoger rendement worden verwacht dan indien alleen in 
 risicomijdende beleggingen zou worden belegd. 

In 2014 is een positief resultaat bereikt van € 3.100.682, ofwel 10,0% over het ge-
middeld belegd vermogen.
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Twee dummy’s Kalypso & Nausikaä, foto’s naar 
Homerus’ Odyssee 
Ata Kandó
1956. Ontwikkelgelatinezilverdrukken op papier,  
div. afmetingen 
UNIVERSITEITSBIBLIOTHEEK LEIDEN

Bijdrage: € 15.000, waarvan € 7.000 uit het Thema-
fonds Fotografie (50% van het aankoopbedrag)
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Church Door, Hornitos
Edward Weston
1940. Ontwikkelgelatinezilverdruk (vintage), 194 x 243 mm
RIJKSMUSEUM AMSTERDAM 

Bijdrage: € 32.500 (50% van het aankoopbedrag)
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TOTALE 
INKOMSTEN

€ 9.185.212

EIGEN 
FONDSENWERVING

€ 4.959.530

ACTIES VAN 
DERDEN

€ 1.125.000

ERFSTELLINGEN 
EN LEGATEN

€ 3.164.188

BELEGGINGEN 
EN RENTEBATEN

€ 3.100.682

PRINS BERNHARD
CULTUURFONDS 

€ 725.000

BANKGIRO
LOTERIJ

€ 400.000

GIFTEN

€ 1.265.793

CONTRIBUTIES

€ 529.549
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TOTALE 
INKOMSTEN

€ 9.185.212

BESTEED 
AAN DOELSTELLING

€ 7.623.599

BEWUSTWORDING 

€ 14.665  

BELANGEN BEHARTIGING

€ 171.077 

KOSTEN 
ORGANISATIE

€ 1.262.998

RESULTAAT 
BESTEMMING

€ 298.614 

KUNSTAANKOPEN

€ 7.437.857

T.B.V. EIGEN FONDSENWERVING

€ 162.969

T.B.V. BEHEER & ADMINISTRATIE

€ 217.292

T.B.V. DOELSTELLING

€ 706.199

KOSTEN
BELEGGINGEN

€ 176.538

Baten en lasten 2014 
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ACTIVA  31-12-2014   31-12-2013
   €  €

Materiële vaste activa (1)
Kunstvoorwerpen   1    1 

Financiële vaste activa (2)
Effecten   35.259.564   31.688.717 

Vorderingen en overlopende activa (3) 2.105.444  1.107.320 

Liquide middelen (4) 3.814.688  2.975.506
    5.920.132   4.082.826

    41.179.696   35.771.543

PASSIVA

Reserves en fondsen

Reserves (besteedbaar)
Overige reserves (5) 24.384.250  24.039.533
Bestemmingsreserves (6) 955.585  955.585
Totaal reserves  25.339.835  24.995.118

Fondsen (geoormerkt) (7)
Fondsen op Naam Vereniging Rembrandt 8.608.723  8.605.055
Fonds op Naam NFK 4.827.073  –
Themafondsen 249.929  223.050
Cirkels 148.457  225.107
Totaal Fondsen en Cirkels  13.834.182  9.053.212

Totaal eigen vermogen  39.174.017  34.048.330

Kortlopende schulden (8)  2.005.679  1.723.213

   41.179.696  35.771.543
 

Balans per 31 december 2014 (na bestemming resultaat)
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Staat van baten en lasten over 2014 en resultaatbestemming

  2014 2014 2013 2015  
   Werkelijk  €   Begroting  € Werkelijk  € Begroting  €
Baten
Baten uit eigen fondsenwerving (9)
Contributies  529.549    549.140    556.539    535.000
Giften  1.265.793    1.409.760    1.264.327    1.722.500 
Erfstellingen en legaten  3.164.188    p.m.    695.476    p.m. 
    4.959.530    1.958.900    2.516.342    2.257.500
Baten uit acties van derden (10)
Bijdrage Prins Bernhard Cultuurfonds  725.000    725.000    725.000    725.000 
Bijdrage BankGiro Loterij  400.000    400.000    400.000    400.000 
    1.125.000    1.125.000    1.125.000    1.125.000 
Baten uit beleggingen en rentebaten (11)
Directe baten  337.295    –    410.664    – 
Koerswinst effecten  2.763.387    1.200.000    1.358.240    1.600.000 
    3.100.682    1.200.000    1.768.904    1.600.000

Som der baten  9.185.212  4.283.900  5.410.246  4.982.500

Lasten
Besteed aan doelstellingen (12)
Kunstaankopen 7.437.857   p.m.   2.817.204   p.m. 
Belangenbehartiging 171.077   p.m.   20.000   p.m. 
Bewustwording 14.665   p.m.   25.000   p.m. 
   7.623.599  p.m.  2.862.204  p.m.
Kosten eigen organisatie (13)
Personeelskosten 565.482  490.000  531.890  605.000
Huisvestingskosten 41.974  40.000  35.687  53.500
Publiciteit en communicatie 319.587  300.000  385.038  330.000
Automatisering 73.130  50.000  79.785  50.000
Accountants- en administratiekosten 24.438  18.000  27.546  20.000
Kantoorkosten 30.841  18.000  32.740  34.000
Algemene kosten 31.008  30.000  42.470  35.000
Eenmalige personeelskosten –  –  191.435  –
   1.086.460  946.000  1.326.591  1.127.500

Kosten van beleggingen  176.538  180.000  211.919  220.000

Som der lasten  8.886.597  1.126.000  4.400.714  1.347.500

   
Saldo van baten en lasten  298.614  3.157.900  1.009.532  3.635.000
 
Resultaatbestemming 
Toevoeging aan reserves (besteedbaar)  344.717    114.995
Toevoeging/onttrekking aan fondsen (geoormerkt)  -46.103     894.537
    298.614      1.009.532 

Bestedingspercentage baten: 83,00% (7.624 / 9.185mio)  52,90% (2.862 / 5.410mio) 
Bestedingspercentage lasten: 85,79% (7.624 / 8.886mio)  65,04% (2.862 / 4.400mio) 
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Kasstroomoverzicht 2014 2013
 € €
Liquide middelen begin van het jaar 2.975.506 1.948.418
Liquide middelen einde van het jaar 3.814.688 2.975.506
    
Te verklaren toename (2013 : toename) 839.182 1.027.088

Overschot volgens de staat van Baten en Lasten 298.614 1.009.532
Af: daarin begrepen koerswinst effecten  -2.763.387 -1.358.240

Saldo afname liquiditeit (2013: afname) -2.464.773 -348.708
Afname beleggingen exclusief koerswinst (2013: toename) -807.460 1.488.567
Toename: vorderingen op korte termijn (2013: afname) -998.123 158.199
Toename: schulden op korte termijn (2013: afname) 282.465 -270.970
Inbreng Nationaal Fonds Kunstbezit 4.827.073 —

Saldo toename van liquide middelen (2013 : toename) 839.182 1.027.088

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 resultaatpost zijn.

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

1 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.

In 2014 heeft een herrubricering plaatsgevonden en is de bijdrage van de BankGiro 
 Loterij zichtbaar onder baten uit acties derden (voorheen verantwoord onder baten 
uit eigen fondsenwerving). Dit heeft tot gevolg dat de vergelijkende cijfers over 2013 
in deze jaarrekening zijn aangepast om ze te kunnen vergelijken met 2014.

Het bestuur en de Raad van Toezicht van de Stichting Nationaal Fonds Kunstbezit 
(“SNFK”) hebben na overleg met en instemming van de Minister van Onderwijs, Cultuur 
en Wetenschap (“OCW”) en De Nederlandsche Bank (“DNB”) besloten de SNFK om 
te zetten in het Fonds op Naam Nationaal Fonds Kunstbezit binnen de Vereniging 
Rembrandt.  
Het belangrijkste argument voor omzetting van de stichting is de administratieve 
 vereenvoudiging. Door de veranderende regelgeving die op ANBI’s van overheidswege 
en vanuit de sector van toepassing is, is het gewenst om vanuit een efficiënte inzet 
van mensen (ondersteuning door het Bureau) en middelen (accountants- en overige 
kosten) te komen tot één rechtspersoon. Door middel van schenking zijn het vermogen 
en de rechten overgedragen aan Vereniging Rembrandt op 31 december 2014. 
Alle activa en passiva van Stichting Nationaal Fonds Kunstbezit zijn naar de stand per 
31 december 2014 overgegaan. De overdracht van activa en passiva heeft tot gevolg 
dat in de balans per 31 december 2014 bij Vereniging Rembrandt een Fonds op Naam 
Nationaal Fonds Kunstbezit is opgenomen voor een bedrag van € 4.827.073. 
In de jaarrekening 2014 van Vereniging Rembrandt is de vorming van dit Fonds op Naam 
als vermogensmutatie rechtstreeks aan het vermogen van Vereniging Rembrandt toe-
gevoegd. 

1.1 WAARDERINGSGRONDSLAGEN

1.1.1 ACTIVA

MATERIËLE VASTE ACTIVA (1)
KUNSTVOORWERPEN

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.
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Glas-in-lood 
Johan Thorn Prikker en  
Harm Kamerlingh Onnes
1925-28. Glas-in-lood, div. afmetingen
NATIONAAL GLASMUSEUM, LEERDAM 

Bijdrage: € 23.500, waarvan € 10.000 
uit het Themafonds Glas  
(44% van het aankoopbedrag)

VERZAMELGEBIED GESTEUND    GLAS
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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.

1.1.2 PASSIVA

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.

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.
 

1.2 RESULTAATBEPALINGSGRONDSLAGEN

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

1.2.1 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 voor-

VERZAMELGEBIED GESTEUND    GLAS
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schotten worden in het boekjaar waarin ze worden ontvangen verantwoord als baten 
uit nalatenschappen, voor zover deze niet reeds in een voorgaand boekjaar zijn ver-
antwoord. 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 tegen-
prestatie 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 fondswervende 
instellingen worden verantwoord voor het door de vereniging ontvangen bedrag.  
De verwerking vindt plaats in het jaar waarin de bate is ontvangen dan wel door die 
derde is toegezegd.

BATEN UIT BELEGGINGEN EN RENTEBATEN (11)
Rentebaten en beleggingsopbrengsten worden bruto verantwoord onder de post ‘rente-
baten 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.

1.2.2 LASTEN
BESTEDINGEN AAN DE DOELSTELLING (12)
Bestedingen aan de doelstelling betreffen bestedingen ten behoeve van de doel stellingen 
van de vereniging zoals bovenstaand vermeld onder Algemeen.

KOSTEN EIGEN ORGANISATIE (13)
De kosten eigen organisatie bestaat uit de volgende elementen:
–  kosten eigen  fondsenwerving  
–  kosten aan de doelstelling  
–  kosten van beheer en administratie
–  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 ADMINISTR ATIE

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.

1.3 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 die in 2014 
is geactualiseerd. Dit heeft ertoe geleid dat 15% wordt toegerekend aan fondsenwerving, 
65% aan de doelstelling en 20% aan beheer en administratie.

1.4 GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN HET KASSTROOMOVERZICHT

Het kasstroomoverzicht wordt opgesteld volgens de indirecte methode. 
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2 Balans

2.1 Activa

2.1.1 MATERIËLE VASTE ACTIVA  (1)

KUNST VOORWERPEN
De kunstvoorwerpen zijn gewaardeerd tegen de waarde van € 1.

2.1.2 FINANCIËLE VASTE ACTIVA  (2)

EFFECTEN
De waarde van het totale effectenbezit is gedurende 2014 met een totaal van € 3.570.847 
toegenomen tot € 35.259.564. De effectenportefeuille van Nationaal Fonds Kunstbezit 
bedraagt € 4.832.752, het effectenbezit van Vereniging Rembrandt is in 2014  afgenomen 
met € 1.261.905.

Het verloop van de effecten is als volgt weer te geven:
 € €
Marktwaarde (beurswaarde) per 1 januari 2014 31.688.717
Bij: aankopen in 2014, tegen inkoopwaarde 23.665.822
   55.354.539
Af: verkopen in 2014, tegen verkoopwaarde  -27.691.114
  27.663.425
Ongerealiseerd resultaat 2014 1.733.488
Gerealiseerd resultaat 2014 1.029.899
  2.763.387
Inbreng NFK  4.832.752

Marktwaarde (beurswaarde) per 31 december 2014  35.259.564
   

De specificatie van de balanswaarde beleggingen luidt: 31-12-2014 31-12-2013
 € €
Aandelen 11.197.021 10.267.687
Obligaties en overigen 24.062.543 21.421.030

Marktwaarde (beurswaarde) per 31 december 35.259.564 31.688.717

Vereniging Rembrandt hanteert een defensief beleggingsbeleid. Zij belegt haar vermogen 
en het vermogen van de fondsen met een beleggingsmix van 70% risicomijdende 
 beleggingen en 30% zakelijke waarden. De vereniging belegt niet in hedgefondsen of 
derivaten. Het is het bestuur toegestaan een bandbreedte te hanteren tussen beide 
beleggingscategorieën van 20% waarbij de bepaalde percentages zich halverwege de 
bandbreedte bevinden. Overigens kan de vereniging besluiten de zakelijke waarden tot 
0% af te bouwen. Eind 2014 was 32% belegd in zakelijke waarden (eind 2013 ook 32%). 
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2.1.3 VORDERINGEN EN OVERLOPENDE ACTIVA  (3)

Vorderingen en overlopende activa 31-12-2014 31-12-2013
 € €
Erfstellingen en legaten 1.591.993 805.028
Overige vorderingen en overlopende activa 513.451 302.292
 2.105.444 1.107.320

ERFSTELLINGEN EN LEGATEN   

Erfstellingen en legaten 
Erfstellingen en legaten begin van het boekjaar   805.028 916.560
Toezeggingen gedurende boekjaar (Erfstellingen en legaten p.86) 3.234.188 791.476
Afwaardering nalatenschappen voorgaande jaren -70.000 -96.000
 3.969.216 1.612.036
Ontvangsten gedurende boekjaar 2.377.223 807.008
Erfstellingen en legaten eind van het boekjaar 1.591.993 805.028

OVERIGE VORDERINGEN EN OVERLOPENDE ACTIVA

Overige vorderingen en overlopende activa 
Debiteuren 42.832 91.433
Nog te ontvangen couponrente en overige rente 133.499 142.584
Dividendbelasting 9.987 163
Waarborgsommen 9.044 9.044
Vooruitbetaalde kosten 5.461 6.085
Rekening courant Stichting Nationaal Fonds Kunstbezit — 17.983
Nog te ontvangen bijdragen van derden inzake kunstaankopen 312.628 —
KF Hein Fonds — 35.000
 513.451 302.292

2.1.4 LIQUIDE MIDDELEN  (4)
Van de liquide middelen staat € 2.029.826 (2013: € 1.928.317) uit op een beleggings rekening.  
De liquide middelen zijn direct opeisbare tegoeden.

2.2 Passiva

2.2.1 RESERVES (BESTEEDBAAR) 

OVERIGE RESERVES (5)
Dit is het gedeelte van het eigen vermogen dat niet in Fondsen op Naam, Themafondsen en Cirkels 
is vastgelegd, noch bestemd is voor bijzondere aankopen. Het verloop van dit deel van het vermogen 
luidt als volgt:

Overige reserves 2014 2013
 € €
Saldo per 1 januari 24.039.533 23.924.538
Bij: uit bestemming saldo Staat van Baten en Lasten  344.717 114.995
   
Saldo per 31 december        24.384.250     24.039.533
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BESTEMMINGSRESERVES (6) 

Acquoy-Nairac Fonds voor  bijzondere aankopen
Dit fonds is door het Bestuur bestemd voor bijzondere aankopen. Het fonds is opge-
richt 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 2014 geen wijziging.

2.2.2 FONDSEN (GEOORMERKT ) (7)
Hieronder is een overzicht opgenomen van de fondsen: Fondsen op Naam, Thema-
fondsen en Cirkels. 

De stand van de fondsen per 1 januari 2014 bedroeg € 9.053.212. 
Na toevoeging van de rente/rendement en de dotaties en na aftrek van de kosten en 
de bijdragen is de stand van de fondsen € 13.834.182 per 31 december 2014. 
Het vermogen van de fondsen is in 2014 in totaal met € 4.780.970 toegenomen waar-
van € 4.827.073 betrekking heeft op het vermogen van Stichting  Nationaal Fonds 
Kunstbezit dat op 31 december 2014 aan Vereniging Rembrandt is overgedragen. Het 
saldo van de  Fondsen op Naam Vereniging Rembrandt, Themafondsen en Cirkels is in 
2014 met € 46.103 afgenomen.

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 Rembrandtfonds 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 bestemmings-
fonds kan sindsdien worden aangewend voor het aankopen van kunstwerken ter 
 verrijking van het Nederlands openbaar kunstbezit. 
In 2014 onderging het fondsvermogen ad € 1.086.874 geen wijziging.

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 2014 is uit dien hoofde 
€ 1.042 aan het fondsvermogen toegevoegd. 

Hendrik de Jong Fonds (1982)
Dit fonds, gevormd uit ontvangen giften van de heer H. de Jong, is bestemd voor aan-
kopen van bij voorkeur tekeningen die tenminste 40 jaar oud zijn. In 2014 is € 4.554 
aan rente aan het fonds toegevoegd. 

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 bloemstillevens, 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 2014 € 249 toegevoegd teneinde het vermogen aan te passen 
aan de stijging van de kosten van levensonderhoud. 
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 Stand per Rente/ Bij: Dotatie Bij: Inbreng Af: Bijdragen Stand per
Fondsen 1 jan 2014 rendement Totaal   31 dec 2014
Fondsen op Naam Vereniging Rembrandt
Nationaal Fonds 1930  1.086.874    –     1.086.874 
Fonds Cleyndert  166.797   1.042   –     167.839 
Hendrik de Jong Fonds  182.161   4.554   –     186.715 
Beatrijs de Rooij Fonds  35.533   249   –     35.782 
Jaap en Johanna van der Lee-Boers Fonds  55.641    –     55.641 
Stortenbeker Fonds  499.755    100.000    150.000   449.755 
Dura Kunstfonds  1.343.117   184.424   –    100.000   1.427.541 
Ina van Doormaal Fonds  100.000    –     100.000 
Daan Cevat Fonds  100.000    –     100.000 
Fonds voor de 20ste-eeuwse Nederlandse Schilderkunst  256.500    2.500    50.000   209.000 
Fonds Leppink-Postuma  120.000    –     120.000 
Petra van Maaren Fonds  82.726    - 82.726     – 
Claude Monet Fonds  47.000    15.000     62.000 
P.H. Soeters Fonds voor de 20ste-eeuwse Glaskunst  80.000    20.000    20.750   79.250 
BankGiro Loterij Aankoopfonds  166.112    400.000    516.875   49.237 
Kruger Fonds  48.299   –     48.299 
A.M. Roeters van Lennep Fonds  2.560.627    –     2.560.627 
Gisbert van Laack Fonds  614.707    –     614.707 
A. Quist-Rütter Fonds  263.283    –    20.000   243.283 
Ekkart Fonds  101.139    –    34.750   66.389 
Maljers-de Jongh Fonds  40.000    20.000    30.000   30.000 
Liente Dons Fonds  15.000    15.000     30.000 
Mevrouw dr. E. Frederiks Fonds  196.000    -     196.000 
Mr. J.J. A.M. Kennis Fonds  15.000    15.000    15.000   15.000 
Willem en Mary Reus-de Lange Fonds   428.783    -     428.783 
Fonds 1931  –    100.000     100.000 
Mevrouw J.J. den Boer-den Herder Fonds  –    100.000     100.000 
Innorosa Fonds  –    30.000     30.000 
E.A. en C.M. Alkema-Hilbrands Fonds  –    16.000     16.000 
Mevrouw M. Boersma Fonds i.o.  –    –     – 
  8.605.055   190.269   750.774     937.375   8.608.723 

Fonds op Naam NFK     4.827.073    4.827.073 

Themafondsen
Glas  20.300    19.500    10.000   29.800 
Moderne en Hedendaagse Kunst  56.000    54.500    83.000   27.500 
Prenten en Tekeningen  33.500    2.500    15.000   21.000 
Schilderkunst 17de eeuw  41.500    38.000    35.000   44.500 
Schilderkunst 18de eeuw  5.000    2.500     7.500 
Schilderkunst 19de eeuw  10.500    16.500    10.000   17.000 
Zilver  15.250    12.500     27.750 
Middeleeuwen –    2.500     2.500 
Niet-Westerse Kunst  3.000    4.500     7.500 
Beeldhouwkunst  20.000    23.500    20.000   23.500 
Kunstnijverheid  2.500    12.379     14.879 
Fotografie  7.500    15.000    7.000   15.500 
Themafonds ten behoeve van Claude Monet Fonds  8.000    3.000     11.000 
  223.050     206.879      180.000   249.929 
Cirkels
Titus Fonds  198.749    99.000    204.750   92.999 
Utrechtse Rembrandt Cirkel  24.257    45.500    45.000   24.757 
Caius Fonds  2.101    39.600    40.000   1.701 
Saskia Fonds  –    13.000     13.000 
Van Rijn Fonds  –    21.000    21.000   – 
KOG-Vereniging Rembrandt Fonds i.o.  –    16.000     16.000 
  225.107    234.100      310.750   148.457 

  9.053.212  190.269  1.191.753   4.827.073   1.428.125   13.834.182 

Fondsen
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Jaap en Joanna van der Lee-Boers Fonds (2000)
De doelstelling van dit fonds, dat op 20 december 2000 werd ingesteld, is het verle-
nen 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 2014 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 2014 is € 100.000 toegevoegd aan het fonds middels een 
 periodieke schenking.
Ten laste van dit fonds werd in 2014 € 150.000 gebracht als bijdrage aan aankopen van 
het Teylers Museum, Museum Boijmans van Beuningen en het Rijksmuseum Amsterdam. 

Dura 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 geschieden voor de aankoop van historische 
en / of ‘herkenbare’ kunstwerken, zijnde schilderijen, prenten, tekeningen, zilveren of 
glazen kunstvoorwerpen 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 rende-
ment ligt bij het Job Dura Fonds. Dankzij een schenking in 2012 van € 25.000 blijft het 
Dura Kunstfonds in stand tot 2037.
In 2014 is € 184.424 toegevoegd aan het fonds. Ten laste van dit fonds werd in 2014 
€ 100.000 gebracht als bijdrage aan een aankoop van Museum Boijmans Van Beuningen. 

Ina van Doormaal Fonds (2006)
De doelstelling van dit fonds, dat bij testament van ir. P.M. van Doormaal ter na-
gedachtenis van zijn dochter werd ingesteld met het oog op haar liefde voor in het 
bijzonder werken uit de school van Barbizon, is het verlenen van steun voor het aan-
kopen van werken van deze school. Het fonds werd op 1 september 2006 ingesteld. 
Het fondsvermogen ad € 100.000 onderging in 2014 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 geïnspireerd. Het fonds werd op 18 augustus 2006 ingesteld 
door een periodieke schenking van € 30.000 over een periode van vijf jaar. Het fonds-
vermogen ad € 100.000 heeft in 2014 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 2014 is € 2.500 toegevoegd aan het fonds. Ten laste 
van dit fonds werd in 2014 € 50.000 gebracht als bijdrage aan een aankoop van het 
Groninger Museum.
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Fonds Leppink-Postuma (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 fonds-
vermogen ad € 120.000 bleef in 2014 ongewijzigd.

Petra van Maaren 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 voor een termijn van vijf jaar. Het fondsvermogen 
bedroeg toen € 85.000. Doelstelling is het verlenen van steun aan aankopen ten be-
hoeve van het Nederlands openbaar kunstbezit, bij voorkeur in Weesp. Per 1 november 
2014 is het resterend saldo ad € 82.726 toegevoegd aan de algemene middelen van de 
Vereniging Rembrandt. 

Claude Monet Fonds (2009)
Dit fonds is opgericht op 28 december 2009. De doelstelling van het fonds is het verle-
nen van financiële steun voor het bevorderen van het verwerven van impressionistische 
schilderkunst. In 2014 zijn de oprichters van dit fonds een nieuwe termijn van vijf jaar 
aangegaan en schenken jaarlijks € 15.000. 
De oprichters van dit Fonds op Naam hebben te kennen gegeven bijdragen van derden 
te verwelkomen: om deze oproep te verduidelijken is hiervoor het themafonds ten 
behoeve van het Claude Monet Fonds opgericht.

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.
Ten laste van dit fonds werd in 2014 € 20.750 gebracht als bijdrage aan aankopen van 
het Nationaal Glas Museum en het Kröller Müller Museum.

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 kunstaanko-
pen van de BankGiro Loterij ontvangen. Per 2014 is een nieuwe termijn van vijf jaar 
aangegaan waarbij de BankGiro Loterij jaarlijks een uitkering van € 400.000 aan het 
fonds beschikbaar stelt.  Ten laste van dit fonds werd in 2014 € 516.875 gebracht als 
bijdrage aan aankopen van het Dordrechts Museum, Stedelijk Museum Alkmaar, 
 Museum De Lakenhal, het Westfries Museum en Museum Prinsenhof Delft.

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 2014 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 vóór 1850 ten behoeve van het Nederlands openbaar kunstbezit. 
In 2014 onderging het fondsvermogen ad € 2.560.627 geen wijziging.
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Gisbert van Laack Fonds (2011)
Het Gisbert van Laack Fonds is ingesteld op 8 december 2011 en heeft tot doel het ver-
lenen 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 2014 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. In 2014 
is € 20.000 ten laste van dit fonds gebracht als bijdrage aan een aankoop van het 
 Kröller Müller Museum. 

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 fondsvermogen is bijeengebracht door bijdragen van de 
Vereniging Rembrandt (€ 50.000 uit de algemene middelen), de Nederlandse Museum-
vereniging, musea en particulieren met een totaal € 111.230. 
In 2014 zijn twee beurzen toegekend: een aan het Singer Laren ter hoogte van € 20.000 
en een ander aan Beelden aan Zee ter hoogte van € 14.750.

Maljers-de Jongh Fonds (2012)
Dit fonds is opgericht op 16 november 2012. De doelstelling van het fonds is het verle-
nen 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. 
In 2014 is € 30.000 ten laste van dit fonds gebracht als bijdrage aan een aankoop van 
het Boijmans van Beuningen.

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. 

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 2014 onderging het fondsvermogen 
ad € 196.000 geen wijziging.

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. Er is in 2014 € 15.000 ten laste van dit fonds gebracht als bijdrage aan 
een aankoop van het Catharijneconvent.
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Willem en Mary 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 voorkeur voor kunstnijverheid, textiel, 
meubelen en kunstvoorwerpen in ruimere zin, gerelateerd aan de stad Dordrecht en 
haar regio.
Door de slotuitkering in 2013 is het fonds toen ingesteld. In 2014 onderging het fonds-
vermogen ad € 428.783 geen wijziging.

Fonds 1931 (2014)
De doelstelling van Fonds 1931 is de het financieel ondersteunen van aankopen van 
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. Met een eenmalige schenking van €100.000 is het fonds in december 2014 in 
werking gesteld.

Mevr. J.J. den Boer-den Herder Fonds (2014)
Dit fonds is in november 2014 opgericht door de heer H.J.G. den Boer ter herinnering 
aan zijn overleden echtgenote, mevrouw J.J. den Boer-den Herder. De doelstelling 
van dit fonds is het verlenen van financiële steun voor aankopen van schilderkunst tot 
1950, kerkbeelden uit de periode van vóór 1800 en aan farmacie gerelateerde kunst-
voorwerpen. Met een eenmalige schenking van €100.000 is het fonds in november 
2014 in werking gesteld.

Innorosa Fonds (2014)
De doelstelling van het Innorosa Fonds is het financieel ondersteunen van aankopen 
door Nederlandse musea van 20ste- en 21ste-eeuwse kunst, bij voorkeur glas, keramiek 
en fotografie. Het fonds is, met de ontvangst van de eerste termijn a € 30.000 van een 
vijfjarige periodieke schenking, in december 2014 in werking gesteld.

E.A. en C.M. Alkema-Hilbrands Fonds (2014)
De doelstelling van het in oktober 2014 opgerichte E.A. en C.M. Alkema-Hilbrands 
Fonds is de bevordering van 20ste-eeuwse Nederlandse beeldende kunst – met een 
voorkeur voor Nederlandse abstracte schilderkunst van het interbellum – met inbegrip 
van daaraan verwante toegepaste kunst. Gedurende vijf jaar wordt door de schenkers 
jaarlijks een donatie gedaan van € 16.000.

M. Boersma Fonds in oprichting (2014)
De in juli 2014 overleden mevrouw Boersma heeft Vereniging Rembrandt opgenomen 
als erfgenaam in haar testament. Zodra de nalatenschap is ontvangen, zal het M. Boersma 
Fonds in werking worden gesteld.
De doelstelling van het mevrouw M. Boersma Fonds  is de bevordering van 20ste-eeuwse 
Schilderkunst met een voorkeur voor figuratieve kunst. 

Nationaal Fonds Kunstbezit (2014)
Nationaal Fonds Kunstbezit is voortgekomen uit de Stichting Nationaal Fonds Kunst-
bezit (‘SNFK’). De SNFK was altijd nauw verbonden met de Vereniging Rembrandt door 
de samenstelling van het bestuur, door de complementaire doelstelling en doordat de 
Vereniging Rembrandt aanvragen van eminent en evident belang ter ondersteuning aan 
de SNFK voorlegde. Om redenen van administratieve vereenvoudiging is de stichting 
per 31 december 2014 omgezet in een Fonds op Naam met een fondsvermogen van 
€ 4.827.073. 
De doelstelling van het Nationaal Fonds Kunstbezit, te weten het steunen van aankopen 
die van evident en eminent belang zijn voor het Nederlands openbaar kunstbezit, en 
de procedure zijn niet veranderd. Ook de Raad van Toezicht is gehandhaafd om het 
maatschappelijk belang van dit fonds te waarborgen.
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De Raad van Toezicht is als volgt samengesteld: 
L.J. de Waal voorzitter 
A. Burgmans 
Mr J.C.L. Kuiper
Drs. R.M.S.M. Munsters 
Mevrouw Mr Y.C.M.T. van Rooy 
A.J. Scheepbouwer
Drs. C.O.A. Baron Schimmelpenninck van der Oije 

THEMAFONDSEN
Themafondsen zijn apart geadministreerde fondsen die elk corresponderen met een 
specifiek verzamelgebied. Een Themafonds wordt gebruikt voor het steunen van aanko-
pen binnen het aangegeven 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 2014 versterkt met € 19.500 dankzij particuliere periodieke schenkingen. 
In 2014 werd € 10.000 ten laste van dit fonds gebracht als bijdrage voor het Nationaal 
Glas Museum Leerdam.

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 2014 versterkt met 
periodieke schenkingen van in totaal € 54.500. In 2014 werd € 83.000 ten laste van dit 
fonds gebracht als bijdrage aan aankopen van het Gemeentemuseum Den Haag, 
 Groninger Museum, Stedelijk Museum Amsterdam.

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 par-
ticuliere periodieke schenking. Het fondsvermogen is in 2014 versterkt met € 2.500 
dankzij een periodieke schenking. In 2014 werd € 15.000 ten laste van dit fonds ge-
bracht als bijdrage aan een aankoop van het Teylers Museum.

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 2014 versterkt met periodieke schenkin-
gen van in totaal € 38.000. Er is € 35.000 aan dit fonds onttrokken in 2014 ten behoeve 
van een bijdrage aan een aankoop van de Lakenhal.

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 fondsvermogen, ingesteld in 2013, is in 
2014 versterkt met een periodieke schenking van € 2.500. 

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 en in 2014 ver-
sterkt met periodieke schenkingen van in totaal € 16.500. Ten laste van dit fonds werd 
in 2014  € 10.000 gebracht als bijdrage aan een aankoop van het Dordrechts Museum.

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 fondsvermogen is in 2014 versterkt met € 12.500 dankzij periodieke schenkingen. 
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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 en het fondsvermogen 
is in 2014 versterkt met een periodieke schenking van € 2.500. 

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 particu-
liere periodieke schenking. Het fondsvermogen is in 2014 versterkt met periodieke 
schenkingen van € 4.500. 

Beeldhouwkunst (2013)
De doelstelling van het fonds is het verlenen van financiële steun bij aankopen van 
beeldhouwkunst door musea. In 2014 werd € 23.000 toegevoegd aan het fondsvermo-
gen dankzij periodieke schenkingen,  € 20.000 werd onttrokken ten behoeve van een 
bijdrage aan een aankoop van het Boijmans van Beuningen.

Kunstnijverheid (2013)
De doelstelling van het fonds is het verlenen van financiële steun bij aankopen van 
kunstnijverheid door musea. in 2014 werd het fondsvermogen versterkt met € 12.379 
dankzij  periodieke en incidentele schenkingen. 

Fotografie (2013)
De doelstelling van het fonds is het verlenen van financiële steun bij aankopen van 
 fotografie door musea. in 2014 werd € 15.000 toegevoegd aan het fondsvermogen, 
€ 7.000 werd onttrokken ten behoeve van een bijdrage aan een aankoop van de 
 Universitaire Bibliotheken Leiden.

Themafonds ten behoeve van Claude Monet Fonds (2011)
De oprichters van het Claude Monet Fonds, een Fonds op Naam van de Vereniging 
Rembrandt, hebben te kennen gegeven bijdragen van derden te verwelkomen. Om 
dit inzichtelijk te maken voor derden is dit themafonds ingesteld. Per 2012 wordt jaarlijks 
€ 2.000 geschonken gedurende vijf jaar. In 2014 was er tevens een incidentele schenking 
van € 1.000. Zo is in 2014 in totaal € 3.000 toegevoegd aan het fondsvermogen.

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 kunst-
aanko(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 (partnerleden tenminste € 500). In 2014 werd € 99.000 
door 109 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 2014 € 204.750 gebracht als bijdrage 
aan aankopen van het Bonnefantenmuseum, het Stedelijk Museum Amsterdam, het 
Gemeentemuseum Den Haag en het Kröller Müller Museum.

Utrechtse Rembrandt 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 2014 werd € 45.500 door 45 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 
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kunstwerk met een relatie tot Utrecht te zijn. Ten laste van dit fonds werd in 2014 
€ 45.000 gebracht als bijdrage aan een aankoop van het Catharijneconvent.

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 ge-
steund en die bijzondere activiteiten ontplooien vanuit hun gemeenschappelijke inte-
resse in kunst. De leden van de Caius Cirkel dragen € 500 (partnerleden tenminste € 300) 
bij aan het Caius Fonds gedurende vijf jaar en voor het eerst in het jaar 2012. In 2014 
werd € 39.600 door 80 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 2014 € 40.000 gebracht als bijdrage aan een aankoop van 
het Catharijneconvent.

Saskia Cirkel/Fonds (2014)
Op 25 maart 2014 is de Saskia Cirkel opgericht voor leden van de Vereniging Rembrandt 
die woonachtig zijn in de provincie Friesland en/of een sterke band hebben met de 
provincie. Het doel van de Cirkel is het financieel steunen van aankopen van kunst-
werken voor het openbaar kunstbezit Fryslân, waarbij musea in Fryslân de voorkeur 
genieten. De leden van de Saskia Cirkel dragen jaarlijks, gedurende minimaal vijf jaar, 
tenminste € 1.000 (partnerleden tenminste 500) bij aan het Saskia Fonds. Door een 
jaarlijkse stemming bepalen de leden van de Saskia Cirkel aan welke door Vereniging 
Rembrandt gesteunde aankopen het Saskia Fonds  haar naam zal verbinden. In 2014 
werd € 13.000 door 16 leden (inclusief partnerleden) toegezegd. Het fonds heeft in 
2014 nog niet bijgedragen aan een aanwinst. 

Van Rijn Cirkel/Fonds (2014)
Op 11 mei 2014 is de Van Rijn Cirkel is opgericht voor leden van de Vereniging Rembrandt 
in de leeftijd van 50 jaar en ouder. Zij vinden elkaar in hun belangstelling voor de kunst 
en hun toewijding aan het openbaar kunstbezit. Het doel van de Cirkel is het financieel 
steunen van aankopen van kunstwerken voor de Collectie Nederland. 
De leden van de Van Rijn Cirkel dragen jaarlijks, gedurende minimaal vijf jaar, tenminste 
€ 1.000 (partnerleden tenminste € 500) bij aan het Van Rijn Fonds. Door een jaarlijkse 
stemming bepalen de leden van de Cirkel aan welke door Vereniging Rembrandt ge-
steunde  aankopen het Fonds haar naam zal verbinden. In 2014 werd € 21.000 toegezegd 
door 21 leden. Ten last van dit fonds werd in 2014 € 21.000 gebracht als bijdrage aan 
een aankoop van het Kröller Müller Museum.

KOG-Vereniging Rembrandt Cirkel/Fonds in oprichting 
De Vereniging Rembrandt en het Koninklijk Oudheidkundig Genootschap zijn eind 
2013 gezamenlijk gestart met het oprichten van een nieuwe cirkel onder de naam 
KOG-Vereniging Rembrandt Cirkel. De KOG-Vereniging Rembrandt Cirkel bestaat uit 
leden van de Vereniging Rembrandt die woonachtig zijn in Amsterdam en omgeving. 
Leden van de cirkel zijn met hun lidmaatschap van de Cirkel zowel lid van de Vereniging 
Rembrandt als het Koninklijk Oudheidkundig Genootschap. Het doel van de Cirkel is 
het mede financieel steunen van de aankoop van kunstvoorwerpen met een kunsthis-
torische en/of oudheidkundige betekenis voor Nederland. 
De leden van de KOG-Vereniging Rembrandt Cirkel dragen jaarlijks, gedurende minimaal 
vijf jaar, tenminste € 1.000 (partnerleden tenminste € 500) bij aan het KOG-Vereniging 
Rembrandt Fonds. Door een jaarlijkse stemming bepalen de leden van de Cirkel aan 
welke door Vereniging Rembrandt gesteunde aankopen het KOG-Vereniging Rembrandt 
Fonds haar naam zal verbinden. Het fonds is nog in oprichting. Op het moment dat de 
leden van de cirkel jaarlijks tenminste € 15.000 bijdragen kan het fonds worden gebruikt 
voor het steunen van kunstaankopen. In 2014 werd € 16.000 door 13 leden toegezegd. 
Het fonds heeft in 2014 nog niet bijgedragen aan een aanwinst. 
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2.2.3 KORTLOPENDE SCHULDEN  (8)

Kortlopende schulden 31-12-2014 31-12-2013 
 € €
Schenkingsverplichtingen 1.265.667 940.704
Vooruit ontvangen contributies 488.671 516.470
Overige schulden en overlopende passiva 251.338 266.038
 2.005.676 1.723.212

SCHENKINGSVERPLICHTINGEN
Dit betreft de per balansdatum toegezegde maar nog niet uitgekeerde schenkingen 
met een totaalbedrag van € 1.265.667. Deze verplichtingen zullen naar verwachting in 
2015 worden voldaan. Van de tien in 2014 toegezegde en nog te betalen aanvragen zijn 
er voorjaar 2015 zeven voldaan.

VOORUIT ONT VANGEN CONTRIBUTIES
Dit betreft de per balansdatum ontvangen contributies 2015 voor het volgend verslag-
jaar met een totaalbedrag van € 488.671.

OVERIGE SCHULDEN EN OVERLOPENDE PASSIVA

Overige schulden en overlopende passiva 31-12-14 31-12-13
 € €
Crediteuren  33.941   62.651 
Effectenbeheer  74.440   55.573 
Accountant- en administratiekosten  20.189   17.325 
Loonbelasting  19.649   23.329 
Af te dragen pensioenlasten  —   931 
Personeelskosten  17.777   14.988 
Kantoor en algemene kosten  5.460   2.498 
Rente- en bankkosten  17   1.378 
Overige kosten  —   4.500 
Vooruitontvangen akten  50.450   62.865 
Ekkart fonds  14.750   20.000 
Fellowship   14.665   — 
  251.338   266.038 

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 herzien in december 2014 
waarbij de gehuurde ruimte is uitgebreid met de bovenetage.  Tot en met 2017 bedraagt 
dit in totaal circa € 48.000 aan huur per jaar.  

2.3 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 op-
genomen 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. 
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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 ver-
eniging 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.
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3 Staat van Baten en Lasten

3.1 Baten

3.1.1 BATEN UIT EIGEN FONDSENWERVING  (9)

Baten uit eigen fondsenwerving 2014 2013
 € €
Contributies 529.549 556.539
Giften 1.265.793 1.264.329
Erfstellingen en legaten 3.164.188 695.476
  4.959.530 2.516.344

 
Het aantal leden van de Vereniging Rembrandt bedroeg ultimo 2014: 11.501 (2013: 11.503).

CONTRIBUTIES
In 2014 bedroegen de baten uit contributiegelden € 529.549.

GIFTEN 
Giften bevatten eenmalige donaties, schenkingen middels periodieke akte (de meester- 
en cirkellidmaatschappen), sponsoring en giften bovenop contributies. De in 2014 
 ontvangen dan wel ter beschikking gestelde giften bedragen in totaal € 1.265.793  
(2013: € 1.264.329). € 391.314 zijn giften ten behoeve van het vrij besteedbaar vermogen 
en € 874.479 heeft betrekking op geoormerkte giften (Zie voor specificatie Tabel Fondsen 
op pagina 76.). De werkelijke giften 2014 liggen lager dan de begroting (€ 1.409.760).

ERFSTELLINGEN EN LEGATEN
Dit boekjaar werden er in totaal € 3.234.188 aan erfstellingen en legaten toegezegd. 
Naar aanleiding van correspondentie is in 2014 één nalatenschap (uit 2005) met 
€ 70.000 naar beneden bijgesteld. Gezien het incidentele karakter van erfstellingen en 
legaten worden deze posten als p.m. opgenomen in de begroting. In 2013 heeft er een 
bijstelling naar beneden plaatsgevonden van € 96.000 op één nalatenschap (uit 2010). 

3.1.2 BATEN UIT ACTIES VAN DERDEN (10)

Baten uit acties van derden 2014 2013
  € €
Bijdrage Prins Bernhard Cultuurfonds 725.000  725.000
Bijdrage BankGiro Loterij 400.000  400.000
 1.125.000 1.125.000

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 2014 bedroeg deze bijdrage € 725.000 
(2013: € 725.000), waarvan € 60.000 bij voorkeur bestemd is voor ondersteuning van 
aankopen door kleinere musea.

BANKGIRO LOTERIJ
De bijdrage van de BankGiro Loterij heeft als doel 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. In 2014 bedroeg 
deze bijdrage € 400.000 (2013: € 400.000).
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3.1.3 BATEN UIT BELEGGINGEN EN RENTEBATEN  (11) 

DIRECTE BATEN EN KOERSRESULTAAT BELEGGINGEN 
Het resultaat hiervan is als volgt samengesteld:

Baten uit beleggingen en rentebaten  2014   2013
  €  €
Directe baten uit beleggingen:
– Dividenden 137.753  229.126
– Couponrente 192.041  176.259
– rente geldmiddelen 7.501  5.279
  337.295  410.664
Indirecte baten uit beleggingen:
Ongerealiseerd resultaat 1.733.488  524.662
Gerealiseerd resultaat 1.029.899  833.578

Koerswinst/(verlies) effecten  2.763.387  1.358.240
  3.100.682  1.768.904

  2014   2013
 € % € %
baten uit beleggingen 3.100.682 10,0% 1.768.904 5,6%
kosten beleggingen* 176.538 0,6% 211.919 0,7%
netto beleggingsresultaat 2.924.144 9,4% 1.556.985 4,9%
 
gemiddelde effectenportefeuille VR** 31.057.765  31.753.881

*Hier zit m.b.t. 2014 een eenmalige teruggaaf in van onterecht berekende VAT over de 
jaren 2009-2014 van € 63.969; zonder die teruggaaf waren de kosten beleggingen voor 
2014 € 240.507 d.w.z. 0,8% van de baten voor 2014.

**De percentages in de tabellen zijn berekend over de gemiddelde portefeuille gedurende 
het jaar en houden geen rekening met fluctuaties

In 2014 bedragen de baten uit beleggingen € 3.100.682. Op een gemiddelde effecten-
portefeuille van 2014 van €31.057.765 is dit 10,0%, dit is exclusief het ingebrachte 
 Nationaal Fonds Kunstbezit (€ 4.832.752). 
Ter vergelijking: in 2013 bedroegen de baten uit beleggingen € 1.768.904 op een ge-
middelde effectenportefeuille van € 31.753.881, dit is 5,6%.
 
De werkelijke baten uit beleggingen vallen in 2014 ruim hoger uit dan de begrote 
€ 1.200.000.

De kosten beleggingen bedragen voor 2014  € 176.538 (0,6%), versus € 211.919 in 2013 
(0,7%). 
In de € 176.538 voor 2014 zit een teruggaaf van onterecht berekende VAT over de 
jaren 200-2014 (circa € 63.969). 

Het netto beleggingsresultaat 2014 bedraagt derhalve  € 2.924.144 versus € 1.556.985 
in 2013.
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3.2 Lasten

3.2.1 BESTEED AAN DOELSTELLINGEN  (12)
In 2014 werd in totaal € 7.623.599 besteed aan de doelstellingen kunstaankopen, belangenbehartiging en bewustwording.

KUNSTAANKOPEN

Kunstaankopen
Museum  betreft €  toegekend  €  uit algemene €  uit fonds
   middelen    
Dordrechts Museum Cornelis Bisschop – Keukeninterieur met dienstmeid die een saus bereidt      85.000  85.000 BankGiro Loterij Aankoopfonds
Bonnefantenmuseum Mark Manders – Mind Study 2010-2011 85.000 42.500 42.500 Titus Fonds
Museum De Lakenhal Jan van Mieris – Zelfportret  95.000  35.000 Themafonds 17e-eeuwse Schilderkunst 
    60.000 BankGiro Loterij Aankoopfonds
Stedelijk Museum Amsterdam Steve McQueen – Mees after evening dip, New year’s eve 2002 – Running Thunder 62.250  62.250 Titus Fonds
Stedelijk Museum Alkmaar Luthers kastje van landgoed Nijenburg 34.375 10.000 24.375 BankGiro Loterij Aankoopfonds
Gemeentemuseum Den Haag Paul Thek – Untitled (from the series Technological Reliquaries) 250.000 192.000 30.000 Titus Fonds
    28.000 Themafonds Moderne en Hedendaagse Kunst
Gemeentemuseum Den Haag Fred Sandback – Untitled n°48 (Three leaning planes, from 133 Proposals for the Heiner Friedrich Gallery) 100.000 100.000  
Groninger Museum Jan Wiegers – Zittend naakt 65.000  50.000 20ste-eeuwse Nederlandse Schilderkunst
    15.000 Themafonds Moderne en Hedendaagse Kunst
 Museum Boijmans Van Beuningen Vilhelm Hammershøi – De balkonkamer van Spurveskjul 100.000 70.000 30.000 Maljers-de Jongh Fonds
 Universiteitsbibliotheek Leiden Ata Kandó – Fotoboekdummy I & II Kalypso & Nausikaä, foto’s naar Homerus’ Odyssee 15.000 8.000 7.000 Themafonds Fotografie 
 Museum Catharijneconvent Claux de Werve – Heilige Petrus 115.000 15.000 15.000 Mr. J.J.A.M. Kennis Fonds
    40.000 Caius Fonds
    45.000 Utrechtse Rembrandt Cirkel
Nationaal Glasmuseum Andries Dirk Copier – Likeurkaraf 750  750 P.H. Soeters Fonds voor 20ste-eeuwse Glaskunst
Museum Boijmans Van Beuningen Medardo Rosso – Femme à la voilette  600.000 480.000 100.000 Dura Kunstfonds
    20.000 Themafonds Beeldhouwkunst
Kröller-Müller Museum  Roni Horn – Opposites of White 350.000 219.000 20.000 A. Quist-Rütter Fonds
    70.000 Titus Fonds
    21.000 Van Rijn Fonds
    20.000 P.H. Soeters Fonds voor 20ste-eeuwse Glaskunst
Stedelijk Museum Amsterdam Isa Genzken – Zwei Lampen  96.667 56.667 40.000 Themafonds Moderne en Hedendaagse Kunst
Rijksmuseum Amsterdam Edward Weston – Church Door, Hornitos 32.500 32.500  
Dordrechts Museum Petrus van Schendel – Zelfportret bij lamplicht 22.500 12.500 10.000 Themafonds voor 19de-eeuwse Schilderkunst
Westfries Museum Jan Albertsz Rotius – Jonge keukenmeid  10.000  10.000 BankGiro Loterij Aankoopfonds
Nationaal Glasmuseum Johan Thorn Prikker & Harm Kamerlingh Onnes – Een collectie glas-in-lood ramen 23.500 13.500 10.000 Themafonds Glas
Van Regteren Altena 1ste veiling Zes tekeningen  517.289 352.289  
– Rijksmuseum Amsterdam Jan Vermeyen – De Bewening   50.000 Stortenbeker Fonds
– Rijksmuseum Amsterdam Matthijs Cock – Kustgezicht met Sint-Christoffel     
– Teylers Museum Hans Savery – Twee kamelen   15.000 Themafonds Prenten en Tekeningen
– Teylers Museum Johan Lagoor – Een groep olijfbomen   50.000 Stortenbekerfonds
– Teylers Museum Adriaen Verboom – Een door de wind bewogen boom, met reizigers in de verte       
– Museum Boijmans Van Beuningen Abraham Bloemaert – Liggend mannelijk naakt, studie voor de Bewening van Christus   50.000 Stortenbeker Fonds
Van Gogh Museum Edgar Degas – La toilette 150.000 150.000  
Museum Prinsenhof Delft Hendrick van Vliet – Gezicht in de Nieuwe Kerk te Delft met de memorietafel van Adriaen Teding van Berkhout 337.500  337.500 BankGiro Loterij Aankoopfonds
Gemeentemuseum Den Haag Constant Nieuwenhuys – Diorama II en III 93.000 93.000  
Gemeentemuseum Den Haag Anoniem – stel Delftse bloemenhouders  150.000 150.000  
Rijksmuseum Amsterdam Adriaen de Vries – Bacchant 4.000.000 4.000.000  
Van Regteren Altena 2de veiling Achttien tekeningen 47.526 47.526  
– Stadsarchief Amsterdam Kees van Dongen (acht tekeningen) – Het koninklijk paar in de Gouden Koets in Amsterdam   
 – Versieringen in de Kalverstraat – Een groep muzikanten – Versieringen in het Leidsebosje – Het Singel  
 – Menigte nabij de Beurs – We vieren feest – Politieman met menigte     
– Teylers Museum Jacques de Gheyn II – Studie naar gravures van Van Leyden en Dürer     
– Teylers Museum Gerbrand van den Eeckhout – Een zittende vrouw, van achteren gezien     
– Teylers Museum Abraham van den Tempel – Studie van kostuums     
– Centraal Museum Jan van Scorel – De heilige Helena ontdekt het Ware Kruis     
– Rijksmuseum Amsterdam Jurriaan Andriessen – Het aanzoek     
– Rijksmuseum Amsterdam Christiaan Andriessen, Geïllustreerd dagboek (twee bladen) – Kinderen rondom een Sint-Maartensvuur
 – Portret van F.A. Hoffman     
– Rijksmuseum Amsterdam Karel van Mander – Studie naar een portret van Pieter Hogerbeets door Jan Saenredam      
– Rijksmuseum Amsterdam Claes van Beresteyn – Duinlandschap     
 – Amsterdam Museum Cornelis van der Voort (toegeschreven) – Schets voor een regentenstuk in een omlijsting

 In 2014 totaal door Vereniging Rembrandt gesteunde werken 7.437.857 6.044.482 1.393.375 
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Museum  betreft €  toegekend  €  uit algemene €  uit fonds
   middelen    
Dordrechts Museum Cornelis Bisschop – Keukeninterieur met dienstmeid die een saus bereidt      85.000  85.000 BankGiro Loterij Aankoopfonds
Bonnefantenmuseum Mark Manders – Mind Study 2010-2011 85.000 42.500 42.500 Titus Fonds
Museum De Lakenhal Jan van Mieris – Zelfportret  95.000  35.000 Themafonds 17e-eeuwse Schilderkunst 
    60.000 BankGiro Loterij Aankoopfonds
Stedelijk Museum Amsterdam Steve McQueen – Mees after evening dip, New year’s eve 2002 – Running Thunder 62.250  62.250 Titus Fonds
Stedelijk Museum Alkmaar Luthers kastje van landgoed Nijenburg 34.375 10.000 24.375 BankGiro Loterij Aankoopfonds
Gemeentemuseum Den Haag Paul Thek – Untitled (from the series Technological Reliquaries) 250.000 192.000 30.000 Titus Fonds
    28.000 Themafonds Moderne en Hedendaagse Kunst
Gemeentemuseum Den Haag Fred Sandback – Untitled n°48 (Three leaning planes, from 133 Proposals for the Heiner Friedrich Gallery) 100.000 100.000  
Groninger Museum Jan Wiegers – Zittend naakt 65.000  50.000 20ste-eeuwse Nederlandse Schilderkunst
    15.000 Themafonds Moderne en Hedendaagse Kunst
 Museum Boijmans Van Beuningen Vilhelm Hammershøi – De balkonkamer van Spurveskjul 100.000 70.000 30.000 Maljers-de Jongh Fonds
 Universiteitsbibliotheek Leiden Ata Kandó – Fotoboekdummy I & II Kalypso & Nausikaä, foto’s naar Homerus’ Odyssee 15.000 8.000 7.000 Themafonds Fotografie 
 Museum Catharijneconvent Claux de Werve – Heilige Petrus 115.000 15.000 15.000 Mr. J.J.A.M. Kennis Fonds
    40.000 Caius Fonds
    45.000 Utrechtse Rembrandt Cirkel
Nationaal Glasmuseum Andries Dirk Copier – Likeurkaraf 750  750 P.H. Soeters Fonds voor 20ste-eeuwse Glaskunst
Museum Boijmans Van Beuningen Medardo Rosso – Femme à la voilette  600.000 480.000 100.000 Dura Kunstfonds
    20.000 Themafonds Beeldhouwkunst
Kröller-Müller Museum  Roni Horn – Opposites of White 350.000 219.000 20.000 A. Quist-Rütter Fonds
    70.000 Titus Fonds
    21.000 Van Rijn Fonds
    20.000 P.H. Soeters Fonds voor 20ste-eeuwse Glaskunst
Stedelijk Museum Amsterdam Isa Genzken – Zwei Lampen  96.667 56.667 40.000 Themafonds Moderne en Hedendaagse Kunst
Rijksmuseum Amsterdam Edward Weston – Church Door, Hornitos 32.500 32.500  
Dordrechts Museum Petrus van Schendel – Zelfportret bij lamplicht 22.500 12.500 10.000 Themafonds voor 19de-eeuwse Schilderkunst
Westfries Museum Jan Albertsz Rotius – Jonge keukenmeid  10.000  10.000 BankGiro Loterij Aankoopfonds
Nationaal Glasmuseum Johan Thorn Prikker & Harm Kamerlingh Onnes – Een collectie glas-in-lood ramen 23.500 13.500 10.000 Themafonds Glas
Van Regteren Altena 1ste veiling Zes tekeningen  517.289 352.289  
– Rijksmuseum Amsterdam Jan Vermeyen – De Bewening   50.000 Stortenbeker Fonds
– Rijksmuseum Amsterdam Matthijs Cock – Kustgezicht met Sint-Christoffel     
– Teylers Museum Hans Savery – Twee kamelen   15.000 Themafonds Prenten en Tekeningen
– Teylers Museum Johan Lagoor – Een groep olijfbomen   50.000 Stortenbekerfonds
– Teylers Museum Adriaen Verboom – Een door de wind bewogen boom, met reizigers in de verte       
– Museum Boijmans Van Beuningen Abraham Bloemaert – Liggend mannelijk naakt, studie voor de Bewening van Christus   50.000 Stortenbeker Fonds
Van Gogh Museum Edgar Degas – La toilette 150.000 150.000  
Museum Prinsenhof Delft Hendrick van Vliet – Gezicht in de Nieuwe Kerk te Delft met de memorietafel van Adriaen Teding van Berkhout 337.500  337.500 BankGiro Loterij Aankoopfonds
Gemeentemuseum Den Haag Constant Nieuwenhuys – Diorama II en III 93.000 93.000  
Gemeentemuseum Den Haag Anoniem – stel Delftse bloemenhouders  150.000 150.000  
Rijksmuseum Amsterdam Adriaen de Vries – Bacchant 4.000.000 4.000.000  
Van Regteren Altena 2de veiling Achttien tekeningen 47.526 47.526  
– Stadsarchief Amsterdam Kees van Dongen (acht tekeningen) – Het koninklijk paar in de Gouden Koets in Amsterdam   
 – Versieringen in de Kalverstraat – Een groep muzikanten – Versieringen in het Leidsebosje – Het Singel  
 – Menigte nabij de Beurs – We vieren feest – Politieman met menigte     
– Teylers Museum Jacques de Gheyn II – Studie naar gravures van Van Leyden en Dürer     
– Teylers Museum Gerbrand van den Eeckhout – Een zittende vrouw, van achteren gezien     
– Teylers Museum Abraham van den Tempel – Studie van kostuums     
– Centraal Museum Jan van Scorel – De heilige Helena ontdekt het Ware Kruis     
– Rijksmuseum Amsterdam Jurriaan Andriessen – Het aanzoek     
– Rijksmuseum Amsterdam Christiaan Andriessen, Geïllustreerd dagboek (twee bladen) – Kinderen rondom een Sint-Maartensvuur
 – Portret van F.A. Hoffman     
– Rijksmuseum Amsterdam Karel van Mander – Studie naar een portret van Pieter Hogerbeets door Jan Saenredam      
– Rijksmuseum Amsterdam Claes van Beresteyn – Duinlandschap     
 – Amsterdam Museum Cornelis van der Voort (toegeschreven) – Schets voor een regentenstuk in een omlijsting

 In 2014 totaal door Vereniging Rembrandt gesteunde werken 7.437.857 6.044.482 1.393.375 
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De Vereniging Rembrandt honoreerde (tot 10 december 2014) 39 aanvragen met een 
recordbedrag van € 3.437.857, en hielp zo 21 musea droomaankopen verwezenlijken. 
Dit jaar werden 7 aanvragen niet gehonoreerd en 1 aanvraag teruggetrokken.  
Op 10 december werd het recordbedrag aan steun nog eens verhoogd met € 4.000.000, 
de hoogste steun ooit aan één aankoop gegeven door de Vereniging.  Van het totaal-
bedrag a € 7.437.857 komt € 1.393.375 ten laste van Fondsen. 

Ter vergelijking: 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 om-
gezet in een schenking. 11 aanvragen werden niet gehonoreerd, 2 werden teruggetrokken. 
Van de 19 gehonoreerde aanvragen werd er 1 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. 

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. Er zijn in 2014 twee beurzen toegekend uit het 
 Ekkart Fonds: een aan het Singer Laren ter hoogte van € 20.000 toegekend en een 
ander aan Beelden aan Zee ter hoogte van € 14.750.

BEWUSTWORDING
Ter invulling van deze doelstelling is in 2009 het Fellowship aan de Universiteit van 
Utrecht ingesteld. In 2014 heeft Vereniging Rembrandt € 14.665 bijgedragen.

3.2.2 KOSTEN EIGEN ORGANISATIE (13)

PERSONEELSKOSTEN 

Personeelskosten 2014 2013
 € €
Lonen en salarissen 374.332   352.979 
Sociale lasten 61.465   51.375 
Pensioenlasten  33.199   45.473 
Administratieve ondersteuning  44.959   41.236 
Overige personeelskosten 51.527   40.827 
 565.482   531.890 

Het gemiddeld aantal vaste personeelsleden, uitgedrukt in fulltime arbeidsplaatsen, 
bedraagt 6,6 (2013 ook 6,6). De administratieve boekhoudkundige ondersteuning is 
uitbesteed aan F. van Dokkum Administratiekantoor, deze inleenkosten worden 
 toegerekend aan personeelskosten (0,4 fte).
Het bruto jaarsalaris inclusief vakantietoeslag, pensioen- en sociale lasten van de 
 directeur bedraagt € 123.510 (2013: € 129.671)

Bezoldiging directeur 2014 2013
 € €
bruto loon/salaris  90.019   87.843 
vakantiegeld  6.468   6.466 
SV lasten (wg deel)  10.602   9.728 
Pensioenlasten (wg deel)  16.421   25.634 
  123.510   129.671 

Het Bestuur en de Raad van Adviseurs geniet geen bezoldiging. 
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HUISVESTINGSKOSTEN
De huisvestingskosten zijn plus minus binnen de begroting gebleven. De huisvestings-
kosten betreffen hoofdzakelijk de huur van het kantoor aan de Denneweg. Per december 
2014 wordt ook de bovenetage gehuurd.

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 € 130.000). Verder is er 
dit jaar een speciaal boekje t.b.v. de opening van het Mauritshuis uitgegeven (circa 
€ 44.000), waarvan € 20.000 gesponsord is door het Mauritshuis. Met deze bijdrage 
zijn de kosten voor publiciteit en communicatie binnen het budget gebleven (€ 300.000). 
Er is dit jaar middels advertenties in verschillende kranten en bladen geworven 
(€ 8.200). De dubbele full color pagina in het NRC is een gratis advertentie die Vereniging 
Rembrandt heeft gewonnen als publieksprijs van de NRC Charity Award (€ 0). 
De ontwikkeling van de nieuwe huisstijl valt onder branding en bedraagt € 8.500.

AUTOMATISERING
De in 2013 gestarte automatiseringsslag is afgerond. Sinds juni wordt de administratie 
beheerd in een goed beveiligd, extern datacenter. De eenmalige investeringskosten 
bedroegen circa € 13.000. De servicekosten voor beheer, back up, help desk en de 
 ondersteuning voor de website bedragen samen circa € 25.300. Verdere vaste lasten 
zijn het onderhoud en licenties van de software (circa € 15.700). Voor de website zijn 
extra werkzaamheden verricht (€ 10.100).

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 tevens onder de post accountants- en administratiekosten 
verantwoord. 

KANTOORKOSTEN
De hogere kantoorkosten vinden hun oorzaak in de structureel hogere kosten voor 
drukwerk, porti en kantoorbenodigdheden (circa € 28.000) als gevolg van actiever 
 ledenbeleid. De begroting 2015 is hierop aangepast. De andere kantoorkosten zijn 
vaste kosten t.b.v. telefonie, internet en huur apparaten (circa € 5.000).

ALGEMENE KOSTEN
De hogere algemene kosten zijn te verklaren door de volgende grootste posten: 
 incidentele advieskosten ten behoeve van verschillende projecten (circa € 6.000), 
 representatiekosten (circa € 8.500), contributies/abonnementen (circa € 7.000, 
 waaronder CBF en FIN bijdragen) en bankkosten (circa € 6.000). 
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3.2.3 LASTENVERDELING

 
                                           Fondsen- Doelstelling Beheer en Beleggingen Totaal Begroot Totaal
Lasten werving  administratie  2014 2014 2013

 € € € € € € €
Kosten eigen organisatie: 
Personeelskosten   84.822   367.563   113.096    565.482   490.000   531.890 
Huisvestingskosten   6.296   27.283   8.395    41.974   40.000   35.687 
Publiciteit en communicatie   47.938   207.732   63.917    319.587   300.000   385.038 
Automatisering   10.970   47.535   14.626    73.130   50.000   79.785 
Accountants- en administratiekosten   3.666   15.885   4.888    24.438   18.000   27.546 
Kantoorkosten   4.626   20.047   6.168    30.841   18.000   32.740 
Algemene kosten   4.651   20.155   6.202    31.008   30.000   42.470 
Eenmalige personeelskosten  — — —  — —  191.435 

Som kosten eigen organisatie   162.969   706.199   217.292    1.086.460   946.000   1.326.591 
       
Kosten van beleggingen      176.538   176.538   180.000   211.919 
       
Besteed aan doelstelling:
Kunstaankopen    7.437.857     7.437.857    2.817.204 
Belangenbehartiging    171.077     171.077    20.000 
Bewustwording    14.665     14.665    25.000 

Som besteed aan doelstelling   7.623.599    7.623.599    2.862.204 
       
Som der lasten   162.969   8.329.798   217.292   176.538   8.886.597   1.126.000   4.400.714 

 2014 2013
 % %
Kosten eigen fondsenwerving in   3,29% 9,02%
% van de baten uit eigen fondsenwerving (163k/4.959mio) (227k/2.516mio)
norm CBF is 25%

Kosten beheer en administratie in   2,45% 6,93%
% van de som der lasten (217k/8.886mio) (305k/4.400mio)
norm Vereniging Rembrandt is 10%

De kosten eigen fondsenwerving in % van de baten uit eigen fondsenwerving blijven  
ruim onder de 25% norm van het CBF: 3,29%  in 2014 en 9,02% in 2013.
De kosten beheer en administratie in % van de som der lasten blijven onder de   
Vereniging Rembrandt gehanteerde 10% norm: 2,45% in 2014 en 6,93% in 2013.

Ten behoeve van:
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Overige gegevens 

Specificatie van de kunstvoorwerpen

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
– �

 
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.

– �Schilderij Mondriaan Compositie met rood, geel, zwart, blauw en grijs in bruikleen 
bij het Gemeentemuseum Den Haag
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De statuten zijn laatstelijk op 1 november 2012 
gewijzigd. De vereniging is ingeschreven bij de 
Kamer van Koophandel te Amsterdam onder 
nummer 40531186.

Met ingang van 1 januari 2002 is de vereniging 
erkend als keurmerkhouder door het 
Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF). 

De jaarrekening 2014 is ingericht conform de 
Richtlijn Fondsenwervende Instellingen (Richtlijn 
650 FW).

Per 1 januari 2008 is de Vereniging Rembrandt  
aangemerkt als Algemeen Nut Beogende  
Instelling (ANBI). Daarnaast heeft de  
vereniging de status van Culturele Instelling in 
het kader van de Geefwet. 

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


