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De Vereniging Rembrandt  
versterkt en verrijkt openbare 
collecties door heel Nederland. 
In 2015 droeg zij bij aan  
aankopen van vijftien musea.
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Gesteund sinds 1883
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Voorwoord

De Vereniging Rembrandt heeft sinds 1883 als doel kunst van hoge kwaliteit voor 
Nederland te verwerven. In de loop van haar bestaan heeft de Vereniging haar aanpak 
altijd weten aan te passen aan de behoeften van de tijd. Die flexibiliteit maakte en 
maakt dat de maatschappelijke impact van de Vereniging met de jaren van haar 
bestaan meegroeit. Zo gaat het allang niet meer alleen om het behoud van wat er  
in Nederland is, maar veel meer om het bijdragen aan voor iedereen toegankelijke 
collecties van topkunst. Collecties die inzicht geven in de (verzamel)geschiedenis van 
Nederland, die het land in een internationale context plaatsen en die laten zien hoe 
kunstenaars van vroeger en nu de maatschappij verrijkten en verrijken.

Zo is het verblijf van Monet in 1871 in de Zaanstreek weer zoveel beter te zien dankzij 
de aankoop van een van zijn daar geschilderde werken door het Zaans Museum 
(gesteund met 50% van de aankoopsom); is de steun aan de aankoop van een vroege 
Magritte (gesteund met 32%) voor Museum Boijmans Van Beuningen een substantiële 
aanvulling op de latere werken van deze kunstenaar die al te zien waren in Rotterdam, 
en zal een van de belangrijkste schilderijen van Alma-Tadema, mede dankzij de 
Vereniging aangekocht door het Fries Museum (gesteund met 24%), een sleutelstuk 
vormen in de overzichtstentoonstelling van deze kunstenaar in het najaar van 2016.
Dat de Vereniging dergelijke steun kan geven, is te danken aan de groei van het 
ledental – aan het einde van 2015 telde zij inmiddels meer dan 13.000 leden – waarbij 
ook de bijdrage per lid groeit, in kleine en grote schenkingen. Deze toename bevestigt 
het belang dat leden hechten aan de doelstelling van de Vereniging: het mogelijk 
maken te genieten van kunst in de openbare collecties, en deze door te geven aan 
volgende generaties. 

Naast financiële steun verlenen aan aankopen, vindt het bestuur het van fundamenteel 
belang om daar, waar nodig, bij te dragen aan belangrijke immateriële waarden van 
dat openbaar kunstbezit in een tijd waarin economische belangen soms de bovenhand 
lijken te krijgen. Zo heeft de Vereniging zich, samen met onder meer het Prins Bernhard 
Cultuurfonds, het VSBfonds en Fonds 21, ingezet voor het tot stand komen van een 
nieuwe Erfgoedwet, waarbij het vertrouwen van het mecenaat – een voorwaarde om 
te willen schenken aan het openbaar kunstbezit – ook geborgd moest worden in deze 
nieuwe wet. 

De nu vijf jaar geleden ingezette strategie werpt haar vruchten af. De Vereniging 
Rembrandt en haar doelstellingen zijn steeds beter zichtbaar, waardoor ook de 
betrokkenheid bij die doelstelling en het kapitaal om daaraan te kunnen besteden 
toeneemt. Zo staat de Vereniging Rembrandt steviger dan ooit, dankzij een groeiend 
ledental, dankzij de financiële mogelijkheid die zij heeft de Nederlandse collecties 
blijvend te verrijken, dankzij het opkomen voor het immateriële belang van de 
openbare collecties en dankzij een steeds belangrijker wordende samenwerking met 
haar partners.

Martijn Sanders, voorzitter bestuur
Fusien Bijl de Vroe, directeur
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Leden van de Caius Cirkel 
op de tentoonstelling over 
Barbara Hepworth in het 
Kröller-Müller Museum, 
Otterlo

‘Het maatschappelijk belang van de 
Vereniging Rembrandt ligt in haar inzet 
voor de Collectie Nederland vanuit  
een internationaal perspectief, in het 
draagvlak van duizenden particulieren, 
in haar deskundige achterban, in haar 
onafhankelijk heid binnen het culturele 
veld en in haar initiërende en 
inspirerende acties voor het cultureel 
erfgoed.’

Evert van Straaten, bestuurslid Vereniging Rembrandt
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1. Samenvatting in kengetallen

Baten 2015

Impact van de Vereniging Rembrandt op kunstaankopen in 2015

Lasten 2015

€ 6.178.188

Baten uit eigen fondsenwerving

€ 3.595.229

Baten uit acties 
van derden

€ 1.125.000

Baten uit 
beleggingen 
en rente

€ 1.457.959

Besteed aan doelstelling

€ 3.230.814 Kosten beheer 
& administratie
€ 240.034

Kosten eigen 
fondsenwerving
€ 180.025

Kosten t.b.v. 
doelstelling
€ 780.109

Kosten 
beleggingen
€ 217.400

Toegevoegd
aan vermogen
€ 1.529.806

€ 6.178.188

Overige fondsen en 
particuliere schenkingen

In 2015 droeg  
de Vereniging 
Rembrandt met 
ruim een derde bij 
aan de verwer ving 
van 26 kunst-
werken met een 
gezamenlijk 
aankoopbedrag 
van € 8,9 miljoen.

35%

38%27%

Vereniging Rembrandt

Musea 
(inclusief bijdragen BankGiro Loterij)
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Femme nue devant le jardin 
Pablo Picasso
1956. Alkydverf op doek,  
130,5 x 163 cm
STEDELIJK MUSEUM 

AMSTERDAM

Verworven met financiële 
steun van de Vereniging 
Rembrandt in 1981, de 
Theo van Gogh Stichting 
en een particulier  
c/o Pictoright Amsterdam, 2016

Ik heb een zwak voor een 
vrouw van Picasso: Femme nue 
devant le jardin uit het Stedelijk 
Museum. Lui en blauw en 
bloot ligt ze uitgestrekt voor 
een tuin, in de zon op een 
balkon.

Je wordt onmiddellijk vrolijk 
van de vitaliteit van dit schilderij. 
De zwarte sterretjes okselhaar, 
die terugkeren in het groene 
gebladerte erachter, de rij wel- 
lustig geschilderde tenen, haar 
houding, alles in dit schil  derij is 
tussen slapen en waken – en 
alles is …mellow. En het is licht. 
Moest je het werk van de late 
Matisse samenvatten, dan  

zou je gewoon dit schilderij 
kunnen tonen. Het was ook een 
eerbetoon aan Matisse. ‘Toen 
Matisse stierf,’ zei Picasso, ‘liet 
hij zijn odalisken aan mij na.’  
En dit is er één, zo’n liggende 
vrouw.
Ik had de moderne kunst niet 
van huis uit mee gekregen.  
Het was dit schilderij, samen 
met Picasso’s Vrouw met 
vishoed, dat mij de 20ste-eeuwse 
schilderkunst in trok. Dat kunst 
zo opgewekt kon zijn zonder 
frivool te worden, zo levens- 
lustig, zo licht en zo raak! Dat ik 
dat mee kon maken, had ik te 
danken aan de Vereniging 
Rembrandt, die de aankoop in 

1981 financieel ondersteunde. 
En nog heel wat andere 
kunst werken in dit museum.  
En in andere musea. Waarom 
doet de Vereniging dit eigenlijk, 
waarom steunen wij zulke 
aankopen?
Natuurlijk, voor onszelf, omdat 
we mooie dingen in collecties 
willen zien, waartoe wij 
toegang hebben. En omdat 
geven zelf ons gelukkig maakt, 
zoals menig psychologisch 
onderzoek heeft vastgesteld. 
Maar toch ook omdat we ge- 
loven in openbaar kunstbezit. 
Dat biedt iets voor iedereen. 
Niet alleen voor de twintig-
jarige die ik was, ook voor de 

klas van een Amsterdamse 
basisschool die ik eens, op de 
grond gezeten, Picasso’s Vrouw 
met vishoed met ontroerende 
ernst hoorde bespreken.  
Een jongetje van tien zei:  
‘Bij die vis hoort een citroen. 
Anders past die hoed niet.’

Maarten Doorman is schrijver, filosoof 
en lid van de Vereniging Rembrandt. 
Zijn laatste boek is De navel van 
Daphne. Over kunst en engagement 
(2016)
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GESTEUND IN 1981

Geloven in openbaar kunstbezit
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VERZAMELGEBIED GESTEUND    SCHILDERKUNST 16DE EN 17DE EEUW

Schuttersstuk met Willem  
de Langue
Jacob Willemsz Delff
1648. Olieverf op doek,  
192 x 126 cm 
MUSEUM PRINSENHOF DELFT

Bijdrage: € 108.440, waarvan  
€ 70.000 uit het BankGiro 
Loterij Aankoopfonds en  
€ 38.440 uit het Themafonds 
17de-eeuwse Schilderkunst 
(50% van het aankoopbedrag)

Een snelle actie

‘Halverwege de 17de eeuw sierden vermoedelijk vijf schutters-
stukken de Delftse Doelen. De kleinste, met daarop afgebeeld 
de Delftse notaris Willem de Langue en herbergier Daniel van 
der Brugge, verdween aan het einde van de 18de eeuw uit 
beeld. Afgelopen najaar verscheen het plotseling op een veiling 
in Parijs. Voor Museum Prinsenhof was evident dat alles op alles 
moest worden gezet om dit schilderij terug te halen naar Delft. 
Direct handelen was geboden. Door de bereidwilligheid van de 
Vereniging Rembrandt razendsnel een toezegging voor steun 
te garanderen kon de aankoop binnen enkele dagen worden 
gerealiseerd.’

Anita Jansen, Hoofd Museale Collecties Museum Prinsenhof Delft
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2. Visie en strategische doelen

2.1 Visie van de Vereniging Rembrandt: 
     zien, delen en doorgeven 

KERNWAARDEN VERENIGING REMBRANDT

Topkunst te kunnen zien, delen en doorgeven aan de volgende  
generaties. Dat is de missie van de Vereniging Rembrandt. 

De Vereniging Rembrandt behartigt en komt op voor het materiële 
en immateriële belang van het openbaar kunstbezit in Nederland.  
Zij dient een publiek belang: overkoepelend, onafhankelijk van  
overheid, en politiek en institutioneel ongebonden, draagt zij bij  
aan openbare kunstcollecties in heel Nederland. Dat doet zij vanuit 
haar expertise, met ambitie en oog voor de lange termijn. 

De 13.039 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, en vormen daarmee het belangrijkste 
kapitaal van de Vereniging.

Een rijk en levendig openbaar kunstbezit waar deze en volgende  
generaties van kunnen genieten, daar zet de Vereniging Rembrandt 
zich al sinds 1883 voor in.

3

3

3

3

VERZAMELGEBIED GESTEUND    SCHILDERKUNST 16DE EN 17DE EEUW
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De collectie blijvend verrijkt

Entrance of the Theatre was het schilderij waarmee de 
jonge Alma-Tadema zijn internationale doorbraak beleefde. 
Het stuk zal een prominente plaats krijgen in de grote 
overzichtstentoonstelling die het Fries Museum voor 2016 
voorbereidt en krijgt daarna een vaste plek in de presentatie. 
Saskia Bak, die deze aankoop voor het museum deed:  ‘We 
waren ongelooflijk blij dat we dit stuk konden verwerven. 
In het Fries Museum was vooral het vroege werk van 
Alma-Tadema aanwezig en dit schilderij is een prelude op 
de Romeinse scènes waarmee hij beroemd is geworden. 
Bovendien is het een feestje om naar te kijken.’

Entrance of the Theatre
Lawrence Alma-Tadema
1866. Olieverf op doek,  
70,4 x 98,4 cm
FRIES MUSEUM, LEEUWARDEN

 
Bijdrage: € 400.000, waarvan  
€ 34.000 uit het Saskia Fonds en  
€ 31.000 uit het Van Rijn Fonds  
(24% van het aankoopbedrag)

VERZAMELGEBIED GESTEUND    SCHILDERKUNST 19DE EEUW



2.2 Strategische doelen

Om de impact en de steun van de Vereniging Rembrandt aan de ontwikkeling en de 
bescherming van het openbaar kunstbezit zo groot mogelijk te maken, stelt zij zich de 
volgende doelen:

p  Vergroten van het kapitaal om, indien aan de orde, meer impact te kunnen hebben 
in steunverlening om zo ambitieuze kunstaankopen mogelijk te maken 

p  Zichtbaar maken van de maatschappelijke relevantie van de Vereniging Rembrandt 
door:

 a.  bij te dragen aan het vergroten van de kennis van de betekenis, functie en  
geschiedenis van het openbaar kunstbezit in Nederland en de publieke bewust-
wording daarvan 

 b.  te zorgen voor een zorgvuldige omgang met het openbaar kunstbezit en dat 
kunstbezit veilig te stellen voor zowel nu als voor de toekomst

 c.   onderzoek naar collecties te stimuleren en mogelijk te maken, en de kennis 
daarvan te borgen

p Vergroten van het maatschappelijk draagvlak door groei in leden, te bereiken door: 
 a.   het aanbieden van een breed pakket aan lidmaatschappen waarbij het uitdragen 

van de inhoudelijke doelstelling van de Vereniging altijd voorop staat
 b. het vergroten van de regionale zichtbaarheid van de Vereniging Rembrandt

p Proactieve en toegankelijke communicatie naar alle doelgroepen door:
 a. het verbeteren van de merkbekendheid van de Vereniging Rembrandt
 b.  resultaten en impact van de Vereniging Rembrandt op zowel landelijk als regionaal 

niveau zichtbaar te maken via leden, musea, pers, televisie en online met als doel:
   - behoud van bestaande leden
   - werving van nieuwe leden

p Opzoeken van samenwerkingsverbanden met strategische partners

11  JAARVERSL AG VAN DE VERENIGING REMBRANDT 2015

‘Het geeft mij een enorm  
groot plezier om via de 
Vereniging Rembrandt te 
ervaren dat een nationaal 
kunstbezit geen statisch 
geheel is, maar een levend 
organisme dat we op deze 
manier niet alleen behouden 
voor de volgende generaties 
maar ook sterker doorgeven.’ 

Therese van Schie, bestuurslid van de 
Vereniging Rembrandt
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VERZAMELGEBIED GESTEUND    SCHILDERKUNST 19DE EEUW

De Voorzaan en de Westerhem
Claude Monet
1871. Olieverf op doek, 39,2 x 71,5 cm
ZAANS MUSEUM, ZAANDAM

Bijdrage: € 580.925, waarvan € 150.000 uit 
het BankGiro Loterij Aankoopfonds,  
€ 52.500 van de Utrechtse Rembrandt Cirkel 
en € 50.000 uit het Claude Monet Fonds 
(50% van het aankoopbedrag) 

Een Monet voor het Zaans Museum

Dick Emmer, wethouder van cultuur van de gemeente 
Zaanstad, die € 70.000 heeft bijgedragen aan de aankoop 
van de Monet: ‘Wat Van Gogh is voor Nederland, dat is 
Monet voor Frankrijk. We zijn heel trots op het feit dat 
zo’n beroemde schilder zoveel werken heeft gemaakt 
in de Zaanstreek. Het schilderij past goed bij de Zaanse 
geschiedenis en het verhaal dat we willen vertellen, over 
de molens en het water. En als stad hopen we natuurlijk 
ook dat meer mensen het museum gaan bezoeken en  
hun geld hier gaan uitgeven. De Vereniging Rembrandt 
heeft de helft van de aankoop gefinancieerd, dat vind 
ik fantastisch. Ik had me niet eerder gerealiseerd hoe 
belangrijk de Vereniging is. Door haar positieve oordeel 
over de kwaliteit van het schilderij en de betekenis ervan 
voor de Collectie Nederland, en door haar bereidheid zelf 
een genereuze bijdrage te doen, werd het belang van de 
aankoop nog duidelijker. Dat heb ik ook gebruikt om de 
gemeenteraad van Zaanstad ervan te overtuigen om het 
laatste stukje dat nog ontbrak in de financiering voor  
onze rekening te nemen.’
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3. Versterken van het openbaar  
    kunstbezit, voor nu en later

Artikel 3 van de statuten: Het doel van de Vereniging Rembrandt is het behouden van 
kunstschatten voor Nederland, het verrijken van het Nederlands openbaar kunstbezit,  
het daartoe vergroten van de publieke belangstelling voor en het verhogen van de kennis  
van het roerend cultureel erfgoed, in het bijzonder in Nederlandse openbare collecties. 

3.1 Belangrijke kunstaankopen in 2015 

Bij kunstaankopen gesteund door de Vereniging Rembrandt kan gezegd worden dat 
resultaten uit het verleden een garantie vormen voor de toekomst. De Vereniging 
draagt bij aan museale aankopen met de vaste overtuiging dat deze een onlosmakelijk 
onderdeel zullen worden van de openbare kunstcollectie, zoals dat bijvoorbeeld ook 
geldt voor De marskramer van Jheronimus Bosch in Museum Boijmans Van Beuningen 
(gesteund in 1931) en La perruche et la sirène van Henri Matisse in het Stedelijk Museum 
Amsterdam (gesteund in 1967).

De Vereniging Rembrandt wil ambitieuze aankopen voor het openbaar kunstbezit in 
Nederland mogelijk maken. Zij streeft er daarom naar haar kapitaal te vergroten zodat 
zij, indien nodig, financieel meer kan bijdragen om een aankoop ook daadwerkelijk  
te laten slagen. Zo kon Museum Boijmans Van Beuningen in 2015 een vroeg werk van 
René Magritte aankopen doordat de Vereniging bovenop de toegezegde steun nog 
een aanvullende renteloze lening uitschreef. Het museum kreeg zo extra tijd om de 
benodigde fondsen bij elkaar te krijgen. Uiteindelijk is deze renteloze lening aan het 
einde van het jaar omgezet in een schenking. 

Musea door heel Nederland kunnen een aanvraag doen voor maximaal 50% van het 
aankoopbedrag. Wanneer de Vereniging Rembrandt steunt, volgen in veel gevallen ook 

de andere fondsen. Zo kon het Zaans 
Museum in 2015 de lang gewenste 
aankoop van een schilderij van Claude 
Monet verwerkelijken doordat de 
Vereniging Rembrandt 50% van  
het benodigde bedrag toezegde. 

De Vereniging Rembrandt ontving 
in 2015 in totaal 36 aanvragen, waar-
van er 17 zijn gehonoreerd. Daarvan 
hebben er 14 daadwerkelijk geleid 
tot een aankoop, met een totaal- 
bedrag van ruim € 3,1 miljoen. Drie  
gewenste aankopen werden op de 
veiling overboden. In dit verslagjaar 
werden 15 aanvragen niet gehono-
reerd en 4 gedurende de procedure 
door de betreffende musea terug-

getrokken. Eén aanvraag betreft de vierde veiling van de collectie Van Regteren Altena, 
waar in 2015 nog 13 tekeningen konden worden aangekocht. Deze bladen zijn overge-
nomen door vijf musea, te weten Teylers Museum, het Dordrechts Museum, Archief 

VERZAMELGEBIED GESTEUND    SCHILDERKUNST 19DE EEUW

€ 1.000.000

€ 2.000.000

€ 4.000.000

€ 3.000.000

€ 5.000.000
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Besteed aan doelstelling:  
kunst aankopen

2012 2014 20152013

<--  UITZONDERLIJKE STEUN 
BEELD ADRIAEN DE VRIES
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Portretten van 
Maerten Soolmans  
en Oopjen Coppit
Rembrandt van Rijn
1634. Olieverf op doek,  
ca. 207 x 132 cm
RIJKSMUSEUM, AMSTERDAM /

LOUVRE, PARIJS

In september 2015 zegde de 
Vereniging Rembrandt vijf 
miljoen euro toe als bijdrage aan 
de aan koop van de portretten van 
Maerten Soolmans en Oopjen 
Coppit voor het Rijksmuseum. 

Met dit besluit werd steun  
toe  gezegd aan weliswaar twee  
Rembrandts, maar deze twee 
schilderijen worden beschouwd 

als één werk. Sterker nog, hier 
geldt de optelsom: 1+1=3.  
Uitgangspunt was dat beide  
portretten altijd in Nederland te 
zien zouden zijn. 
Dit is nu niet het geval. Nu de  
uitkomst is dat de Nederlandse 
Staat garant staat voor 80 miljoen 
euro en de Franse Staat de andere 
80 miljoen euro voor haar reke-
ning neemt, is de steun van de  

Vereniging Rembrandt niet  
langer wenselijk of noodzakelijk. 
Het bestuur van de Vereniging 
heeft daarom besloten om haar 
toezegging van steun terug te 
trekken. Hoewel de Vereniging  
een andere afloop had gewenst, 
zit er ook een positieve kant aan 
het verhaal: de vijf miljoen euro 
die nu vrijvalt, kan besteed worden 
aan andere majeure aankopen.

Rembrandts portretten van Soolmans en Coppit

Een uitzonderlijke aanvraag die niet doorging



Delft, Museum Prinsenhof Delft en Rijksmuseum Amsterdam. Eerder dit jaar kon de 
collectie van Teylers Museum al worden verrijkt met een tekening die door de Vereni-
ging op de derde Van Regteren Altena-veiling is verworven.

Het verlenen van financiële steun is mogelijk uit de niet-geoormerkte bijdragen van 
de leden. Daarnaast groeit de financiële steun dankzij de toename van schenkingen aan 
specifieke themafondsen en de toename van het aantal Rembrandtfondsen op Naam. 

PRINS BERNHARD CULTUURFONDS 

Van groot belang is de jaarlijkse bijdrage van het Prins Bernhard Cultuurfonds.  
De doelstelling van het Cultuurfonds is een pleitbezorger zijn van cultuur, natuur en 
wetenschap. Het fonds heeft ervoor gekozen kunstaankopen financieel te steunen via 
de Vereniging Rembrandt, omdat daar de vereiste deskundigheid in huis is. Met een 
jaarlijkse schenking wordt deze specifieke doelstelling gemandateerd aan de Vereniging. 
Deze schenking van € 725.000 vormt met de jaarlijkse ledenbijdragen een belangrijke 
basis voor de steun die ook dit jaar weer gegeven kon worden. Van dit bedrag is  
€ 60.000 bedoeld voor aanwinsten voor de kleinere musea. Twee kleinere musea  
die in 2015 een wens in vervulling zagen gaan, waren het Zaans Museum en Kasteel 
Duivenvoorde in Voorschoten. 

Als beneficiënt van de BankGiro Loterij ontving de Vereniging ook in 2015 een schenking 
van € 400.000, bedoeld voor het BankGiro Loterij Aankoopfonds van de Vereniging 
Rembrandt. Dit fonds wordt aangewend voor financiële steun voor aankopen van musea 
die zelf geen structureel meerjarig beneficiënt zijn van de BankGiro Loterij. Dankzij 
deze constructie heeft de Vereniging met haar BankGiro Loterij Aankoopfonds in 2015 
bijgedragen aan aankopen voor zes verschillende musea. 
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Overboden op de veiling

Er zijn veel succesverhalen te vertellen over 
de aanwinsten van 2015, maar soms gaat 
een vurig gewenste aankoop ondanks toe-
gezegde steun niet door. Dat was bijvoor-
beeld het geval bij een 17de-eeuwse globe 
waar Stedelijk Museum Zwolle het oog op 
had laten vallen. Het ging om een aardglobe 
van Arnold Floris van Langren, in 1607 in 
opdracht van het Zwolse stadsbestuur

vervaardigd en kennelijk op een zeker moment 
van de hand gedaan. ‘Een buitengewoon 
waardevol object voor ons museum, dus we 
zijn meteen fondsen gaan werven’, vertelt  
directeur Marc den Hertog. Ondernemers uit 
de omgeving stelden een aanzienlijk bedrag 
ter beschikking en ook de Vereniging  
Rembrandt zegde een extra gift van € 5.000 
toe bovenop de gevraagde € 15.000, om de 

globe te laten terugkeren naar de stad waar 
zij voor is gemaakt. Het mocht echter niet 
baten, want het object werd uiteindelijk  
voor ongeveer € 65.000 euro geveild, een 
veelvoud van de geschatte waarde. ‘We  
hebben er rekening mee gehouden dat de 
prijs omhoog zou gaan, maar zijn royaal  
overboden’, zegt Den Hertog. ‘Jammer,  
want het is echt een topstuk.’

‘De steun van het Prins 
Bernhard Cultuurfonds  
bij het honoreren van 
aanvragen is, ondanks de 
groei van de Vereniging 
Rembrandt in ledental  
en in bijdrage per lid, 
onontbeerlijk.’

Fusien Bijl de Vroe, directeur van  
de Vereniging Rembrandt

‘Sinds 1970 is het Cultuurfonds 
de grootste donateur van de 
Vereniging Rembrandt. De 
expertise en de zorgvuldigheid 
waarmee de Vereniging aankopen 
beoordeelt en toezegt, geeft  
ons het vertrouwen dat het  
geld goed wordt besteed.’

Adriana Esmeijer, directeur van het  
Prins Bernhard Cultuurfonds
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 GESTEUNDE WERKEN

 PLAATS MUSEUM BETREFT €  TOEGEKEND % VAN DE €  UIT ALGEMENE € UIT FONDS
      AANKOOPSOM MIDDELEN

 Apeldoorn Paleis Het Loo Gerard van Honthorst - Portret Amalia van Solms en Charlotte de la Trémoïlle 300.000  38%   165.000  100.000  A.M. Roeters van Lennep Fonds
       35.000  Beatrijs de Rooy Fonds
 Delft Museum Prinsenhof Delft Willem Jacobsz Delff - Schutterstuk met Willem de Langue 108.440  50%  70.000  BankGiro Loterij Aankoopfonds
       38.440  Themafonds 17de-eeuwse Schilderkunst
 Den Haag Gemeentemuseum Den Haag Venetië, late 17de eeuw - Glazen bord met kantdecor 6.000   60%*  6.000  Jaap en Joanna van der Lee-Boers Fonds
 Dordrecht Dordrechts Museum Abraham van Strij - Portret van Hendrik Weymans en zijn familie 40.000  50%   20.000    20.000  Willem en Mary Reus-de Lange Fonds
 Heerenveen Museum Belvédère Jan Mankes - Slootje met overhangende dopheide 70.000  50%  50.000  BankGiro Loterij Aankoopfonds
       20.000  Themafonds Moderne en Hedendaagse Kunst
 Leeuwarden Fries Museum Lawrence Alma-Tadema - Entrance of the Theatre 400.000  24%   335.000    34.000  Saskia Fonds
       31.000  Van Rijn Fonds
 Leeuwarden Keramiekmuseum Princessehof Japan - Twee Kakiemon bijin figuren 110.000  50%   24.771  70.229  BankGiro Loterij Aankoopfonds
       15.000  Themafonds Niet-Westerse Kunst
 Leiden Museum De Lakenhal Leiden, 1520-30 - Werkplaatstekening voor een gebrandschilderde glasruit 9.008  50%  9.008  BankGiro Loterij Aankoopfonds
 Otterlo Kröller-Müller Museum Giacomo Balla - Paravento con linea di velocità 252.542  28%   222.542    30.000  Maljers-de Jongh Fonds
 Rotterdam Museum Boijmans Van Beuningen René Magritte - Le miroir vivant 919.513  32%   619.513    300.000  Dura Kunstfonds
 Voorschoten Kasteel Duivenvoorde Andreas Schelfhout - Schaatsers bij Hollandse stad 300.000  50%   54.100  100.000  BankGiro Loterij Aankoopfonds
        80.000  Stortenbeker Fonds
       45.900  Caius Fonds
       20.000  Themafonds 19de-eeuwse Schilderkunst
 Zaandam Zaans Museum Claude Monet - De Voorzaan en de Westerhem 580.925  50%   328.425  150.000  BankGiro Loterij Aankoopfonds
       52.500  Utrechtse Rembrandt Cirkel
       50.000  Claude Monet Fonds
 VAN REGTEREN ALTENA 3DE VEILING    6.175  50%  6.175  Hendrik de Jong Fonds
 Haarlem Teylers Museum Lodewijk Toeput - Landschap met de boetvaardige Maria Magdalena 
 VAN REGTEREN ALTENA 4DE VEILING  (13 TEKENINGEN)  29.498  25%   22.985 6.513 Daan Cevat Fonds **
 Amsterdam Rijksmuseum Amsterdam Gerard ter Borch II - Portretbuste van een onbekende man     
 Amsterdam Rijksmuseum Amsterdam Gerard ter Borch II - Portretbuste van een onbekende man     
 Delft Museum Prinsenhof Delft Leonaert Bramer - De goden op de berg Olympus     
 Delft Archief Delft Aert Schouman - Het Haagse Veer te Delft      
 Dordrecht Dordrechts Museum Aert Schouman - Bleke kangoeroemuis (Microdipodops pallidus)      
 Dordrecht Dordrechts Museum Aert Schouman - Portret van een jonge man     
 Dordrecht Dordrechts Museum Aert Schouman - Studie van een paarse genista   
 Dordrecht Dordrechts Museum Abraham van Strij - Twee etende kinderen bij kaarslicht     
 Haarlem Teylers Museum Jacques de Gheyn III - Man, gekleed als soldaat, met een stok in het zand schrijvend     
 Haarlem Teylers Museum Gerrit Pietersz Sweelinck - Een galant stelletje onder een boom     
 Haarlem Teylers Museum Abraham Bloemaert - Portretje, vermoedelijk van Barbara Bloemaert     
 Haarlem Teylers Museum Holland, 17de eeuw - Drie heren bekijken het Forum Romanum      
 Haarlem Teylers Museum Claes Moeyaert - Figuren in een rivierlandschap met ruïnes    

  Totaal van de door de Vereniging Rembrandt gesteunde werken in 2015  3.132.100      1.792.336   1.339.765  

 ONDERZOEKSPROJECTEN 

 Dordrecht Dordrechts Museum Onderzoek t.b.v. Uit liefde voor de stad   15.000    15.000  Ekkart Fonds
 Leerdam Nationaal Glasmuseum Onderzoek naar directeur Glasfabriek Leerdam en kunstverzamelaar P.M. Cochius   20.000    20.000  Ekkart Fonds
 Scheveningen Museum Beelden aan Zee Onderzoek 19de-eeuwse beeldhouwkunst in Nederland   5.250    5.250  Ekkart Fonds

  Totaal van de door de Vereniging Rembrandt gesteunde onderzoeksprojecten in 2015   40.250    —         40.250  
 
        
 Totaal van de door de Vereniging Rembrandt gesteunde werken en onderzoeksprojecten in 2015   3.172.350     1.792.336    1.380.015  
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Door de Vereniging Rembrandt gesteunde werken en onderzoeksprojecten in 2015

 GESTEUNDE WERKEN

 PLAATS MUSEUM BETREFT €  TOEGEKEND % VAN DE €  UIT ALGEMENE € UIT FONDS
      AANKOOPSOM MIDDELEN

 Apeldoorn Paleis Het Loo Gerard van Honthorst - Portret Amalia van Solms en Charlotte de la Trémoïlle 300.000  38%   165.000  100.000  A.M. Roeters van Lennep Fonds
       35.000  Beatrijs de Rooy Fonds
 Delft Museum Prinsenhof Delft Willem Jacobsz Delff - Schutterstuk met Willem de Langue 108.440  50%  70.000  BankGiro Loterij Aankoopfonds
       38.440  Themafonds 17de-eeuwse Schilderkunst
 Den Haag Gemeentemuseum Den Haag Venetië, late 17de eeuw - Glazen bord met kantdecor 6.000   60%*  6.000  Jaap en Joanna van der Lee-Boers Fonds
 Dordrecht Dordrechts Museum Abraham van Strij - Portret van Hendrik Weymans en zijn familie 40.000  50%   20.000    20.000  Willem en Mary Reus-de Lange Fonds
 Heerenveen Museum Belvédère Jan Mankes - Slootje met overhangende dopheide 70.000  50%  50.000  BankGiro Loterij Aankoopfonds
       20.000  Themafonds Moderne en Hedendaagse Kunst
 Leeuwarden Fries Museum Lawrence Alma-Tadema - Entrance of the Theatre 400.000  24%   335.000    34.000  Saskia Fonds
       31.000  Van Rijn Fonds
 Leeuwarden Keramiekmuseum Princessehof Japan - Twee Kakiemon bijin figuren 110.000  50%   24.771  70.229  BankGiro Loterij Aankoopfonds
       15.000  Themafonds Niet-Westerse Kunst
 Leiden Museum De Lakenhal Leiden, 1520-30 - Werkplaatstekening voor een gebrandschilderde glasruit 9.008  50%  9.008  BankGiro Loterij Aankoopfonds
 Otterlo Kröller-Müller Museum Giacomo Balla - Paravento con linea di velocità 252.542  28%   222.542    30.000  Maljers-de Jongh Fonds
 Rotterdam Museum Boijmans Van Beuningen René Magritte - Le miroir vivant 919.513  32%   619.513    300.000  Dura Kunstfonds
 Voorschoten Kasteel Duivenvoorde Andreas Schelfhout - Schaatsers bij Hollandse stad 300.000  50%   54.100  100.000  BankGiro Loterij Aankoopfonds
        80.000  Stortenbeker Fonds
       45.900  Caius Fonds
       20.000  Themafonds 19de-eeuwse Schilderkunst
 Zaandam Zaans Museum Claude Monet - De Voorzaan en de Westerhem 580.925  50%   328.425  150.000  BankGiro Loterij Aankoopfonds
       52.500  Utrechtse Rembrandt Cirkel
       50.000  Claude Monet Fonds
 VAN REGTEREN ALTENA 3DE VEILING    6.175  50%  6.175  Hendrik de Jong Fonds
 Haarlem Teylers Museum Lodewijk Toeput - Landschap met de boetvaardige Maria Magdalena 
 VAN REGTEREN ALTENA 4DE VEILING  (13 TEKENINGEN)  29.498  25%   22.985 6.513 Daan Cevat Fonds **
 Amsterdam Rijksmuseum Amsterdam Gerard ter Borch II - Portretbuste van een onbekende man     
 Amsterdam Rijksmuseum Amsterdam Gerard ter Borch II - Portretbuste van een onbekende man     
 Delft Museum Prinsenhof Delft Leonaert Bramer - De goden op de berg Olympus     
 Delft Archief Delft Aert Schouman - Het Haagse Veer te Delft      
 Dordrecht Dordrechts Museum Aert Schouman - Bleke kangoeroemuis (Microdipodops pallidus)      
 Dordrecht Dordrechts Museum Aert Schouman - Portret van een jonge man     
 Dordrecht Dordrechts Museum Aert Schouman - Studie van een paarse genista   
 Dordrecht Dordrechts Museum Abraham van Strij - Twee etende kinderen bij kaarslicht     
 Haarlem Teylers Museum Jacques de Gheyn III - Man, gekleed als soldaat, met een stok in het zand schrijvend     
 Haarlem Teylers Museum Gerrit Pietersz Sweelinck - Een galant stelletje onder een boom     
 Haarlem Teylers Museum Abraham Bloemaert - Portretje, vermoedelijk van Barbara Bloemaert     
 Haarlem Teylers Museum Holland, 17de eeuw - Drie heren bekijken het Forum Romanum      
 Haarlem Teylers Museum Claes Moeyaert - Figuren in een rivierlandschap met ruïnes    

  Totaal van de door de Vereniging Rembrandt gesteunde werken in 2015  3.132.100      1.792.336   1.339.765  

 ONDERZOEKSPROJECTEN 

 Dordrecht Dordrechts Museum Onderzoek t.b.v. Uit liefde voor de stad   15.000    15.000  Ekkart Fonds
 Leerdam Nationaal Glasmuseum Onderzoek naar directeur Glasfabriek Leerdam en kunstverzamelaar P.M. Cochius   20.000    20.000  Ekkart Fonds
 Scheveningen Museum Beelden aan Zee Onderzoek 19de-eeuwse beeldhouwkunst in Nederland   5.250    5.250  Ekkart Fonds

  Totaal van de door de Vereniging Rembrandt gesteunde onderzoeksprojecten in 2015   40.250    —         40.250  
 
        
 Totaal van de door de Vereniging Rembrandt gesteunde werken en onderzoeksprojecten in 2015   3.172.350     1.792.336    1.380.015  

* De Vereniging Rembrandt steunt maximaal 50% van het aankoopbedrag. In dit geval is het toegekende bedrag geheel bekostigd uit het Jaap en Joanna van der Lee-Boers 
Fonds, dat als uitzonderlijke voorwaarde heeft dat het aankopen van voorwerpen van glaskunst door het Gemeentemuseum Den Haag tot 75% van de aankoopsom steunt. 
** De tekening door Claes Moeyaert is gesteund vanuit het Daan Cevat Fonds
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Schaatsers bij een Hollandse stad
Andreas Schelfhout
1857. Olieverf op doek, 95 x 145 cm
KASTEEL DUIVENVOORDE, VOORSCHOTEN

Bijdrage: € 300.000, waarvan € 100.000 
uit het BankGiro Loterij Aankoopfonds, 
€ 80.000 uit het Stortenbeker Fonds,  
€ 45.900 uit het Caius Fonds en  
€ 20.000 uit het Themafonds voor  
19de-eeuwse Schilderkunst  
(50% van het aankoopbedrag)

‘De beslissing van de Vereniging 
Rembrandt is essentieel voor het 
vervolg van de fondsenwerving. 
Zonder bijdrage van de Vereniging 
Rembrandt is het project voor de 
Stichting Duivenvoorde geen 
haalbare kaart.’

Annette de Vries, directeur van Stichting 
Duivenvoorde

‘Bij een aanvraag bij VSBfonds voor 
financiële steun voor een aankoop 
als deze Schelfhout is een positief 
oordeel van de Vereniging 
Rembrandt een eerste vereiste. 
Daarmee is het werk niet alleen voor 
de collectie van de aanvrager maar 
ook voor de Collectie Nederland van 
kunsthistorisch belang. Vervolgens 
toetst VSBfonds de aanvraag ook  
op zijn eigen criteria.’

Joost van Lanschot, directeur VSBfonds  
(tot 1 januari 2016)



3.2 Doorgeven van het openbaar kunstbezit

Zoals beschreven in haar statuten zet de Vereniging zich in op een breder terrein dan  
alleen het financieel ondersteunen van aankopen. De Vereniging Rembrandt wil graag 
een wezenlijke bijdrage leveren aan de vergroting van de publieke belangstelling voor 
het roerend cultureel erfgoed. Ook voelt zij zich geroepen om, wanneer dit aan de 
orde is, de belangen te behartigen van de openbare kunstcollectie. Om die reden 
heeft zij actief meegedacht aan de totstandkoming van een nieuwe, toekomstbesten-
dige Erfgoedwet. En tot slot zet de Vereniging Rembrandt zich ook in voor het behoud 
en de verdere ontwikkeling van de (wetenschappelijke) kennis over de verzamelingen 
van musea en het openbaar kunstbezit in het bijzonder. Aanvragen voor steunverlening 
komen vanuit de aanwezige expertise in de musea en alleen al om die reden is het van 
belang dat deze deskundigheid aanwezig blijft.

FELLOWSHIP

Om een breder en diepgaander publiek begrip en belangstelling te stimuleren voor de 
vele aspecten die een rol hebben gespeeld – en nog spelen – bij de totstandkoming 
van het openbaar kunstbezit, heeft de Vereniging Rembrandt in 2009 een fellowship 
ingesteld bij de Universiteit Utrecht. Fellow Peter Hecht, hoogleraar Kunstgeschiedenis 
aan de Universiteit Utrecht, geeft werkgroepen waarbij de museale praktijk een belang-
rijke rol speelt. Voor de Utrechtse Universiteit biedt dit tevens de gelegenheid om  
het onderwijs en onderzoek binnen de studie kunstgeschiedenis een maatschappelijk 
accent te geven. In 2009-10 en 2013-14 hebben Peter Hecht en docent-onderzoeker 
Hilbert Lootsma werkgroepen begeleid waarin de studenten elk een stedelijk museum 
kregen toegewezen waarvan de geschiedenis en de ontwikkeling moesten worden  
bestudeerd. Door het onderzoek van de studenten – en het onderzoek dat ter voor- 
bereiding van deze cursussen is gedaan – hebben zij een duidelijker beeld gekregen van 
de verschillende soorten stedelijke musea en de totstandkoming van verzamelingen. 

In 2015 is door Peter Hecht gewerkt aan de tentoonstelling Uit liefde voor de stad: 
schatten uit Deventer, Leiden en Dordrecht, die in maart 2016 van start ging in het 
Dordrechts Museum. Met deze tentoonstelling wordt het belang van stedelijke  
collecties onderstreept en zichtbaar gemaakt. De stedelijke musea zoals wij die nu 
nog kennen zijn in de 19de eeuw ontstaan. Vaak namen burgers daartoe het initiatief. 
Zij verzamelden, organiseerden tentoonstellingen, deden schenkingen en wisten de 
stedelijke overheid te overtuigen dat een rijk verleden het waard is om gekend en 
gezien te worden. De kern van dit alles is nog altijd zinvol en actueel, maar de tijd 
verandert en wij veranderen mee. Daarom is het van belang de ontstaansgeschiedenis 
van het Nederlands openbaar kunstbezit te kennen, zodat vanuit die kennis ook  
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‘Overdracht van kennis en 
enthousiasme, daar gaat het om. 
Anderen laten ontdekken wat je  
zelf hebt leren zien. Delen wat je 
beleeft. En studenten laten beseffen 
dat ons openbaar kunstbezit het 
werk van eeuwen is en hoe behoud 
en verandering onlosmakelijk met 
elkaar verbonden zijn.’

Peter Hecht, bestuurslid en fellow van de 
Vereniging Rembrandt/hoogleraar 
kunstgeschiedenis Universiteit Utrecht
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De boetvaardige Maria 
 Magdalena in een landschap
Lodewijk Toeput
1580-90. Pen in bruin,  
19,5 x 24,5 cm
TEYLERS MUSEUM, HAARLEM

Bijdrage: € 6.175 uit het 
Hendrik de Jong Fonds  
(50% van het aankoopbedrag)

Collectie I.Q. van Regteren Altena
3de veiling: 1 tekening 

De impact van een collectief mecenaat 

In 2014 en 2015 zijn op initiatief van de Vereniging 
Rembrandt meer dan dertig tekeningen uit de 
collectie Van Regteren Altena voor Nederland 
bewaard. Een initiatief dat de oprichtingstijd van de 
Vereniging Rembrandt in herinnering brengt, want 
ook op de veiling van Jacob de Vos in 1883 wist zij 
een groot aantal tekeningen voor het openbaar 
kunstbezit te verwerven. Met de tekeningen die 
onlangs zijn aangekocht werden maar liefst negen 
Nederlandse musea verrijkt. Zo kwam een belangrijke 
voorstudie van Abraham Bloemaert in Museum 
Boijmans Van Beuningen, dat zowel het schilderij in 
kwestie als een vidimus van dat werk in zijn collectie 
heeft, en werd een groep tekeningen van de Dordtse 
kunstenaars Aert Schouman en Abraham van Strij 
overgenomen door het Dordrechts Museum.

VERZAMELGEBIED GESTEUND    PRENTEN EN TEKENINGEN
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in de toekomst een zorgvuldige omgang met de kunst in het publiek domein kan 
worden gegarandeerd. 

Aan de hand van een kleine 100 objecten uit drie verschillende stedelijke collecties 
– Leiden, Deventer en Dordrecht – wordt getoond hoe divers en rijk de stedelijke 
verzamelingen in Nederland zijn. Aan deze tentoonstelling werkten ook de jonge 
kunsthistorici Hilbert Lootsma (met een beurs uit het Ekkart Fonds voor kunsthistorisch 
onderzoek) en Teun Bonenkamp (Dordrechts Museum) mee. Het fellowship van de 
Vereniging wordt mede mogelijk gemaakt door het K.F. Heinfonds.

VAN GENTLEMEN’S AGREEMENT  NAAR ERFGOEDWET  

De Vereniging Rembrandt heeft vanuit haar expertise en onafhankelijkheid gemeend 
actief mee te moeten denken aan de totstandkoming van een nieuwe, toekomstbesten-
dige Erfgoedwet. In dit proces hechtte zij veel waarde aan haar relatie en het overleg 
met fondsen als het Prins Bernhard Cultuurfonds, het VSBfonds, Fonds 21, het Mondriaan 
Fonds en de BankGiro Loterij. Om zo in gezamenlijkheid niet alleen het openbaar kunst-
bezit te verrijken, maar ook beschermd door te geven aan volgende generaties.

De intensieve lobby van de Vereniging Rembrandt voor een zorgvuldige en transparante 
omgang met het roerend erfgoed heeft zijn vruchten afgeworpen. Veel suggesties die 
de Vereniging Rembrandt samen met bevriende fondsen heeft gedaan, zijn opgenomen 
in de nieuwe Erfgoedwet. De wet bevat regels voor mogelijke onttrekking van kunst 
uit het openbaar kunstbezit. 

Samen met Tom Barkhuysen en Machteld Claessens van advocatenkantoor Stibbe 
werden vele gesprekken gevoerd met Kamerleden. De lobby leverde bij de behandeling 
in de Tweede Kamer een aantal belangrijke aanscherpingen van de wet op. Zo geldt 
de Erfgoedwet niet langer alleen voor kunst in eigendom van de staat, provincies en 
gemeenten, maar ook voor kunst in eigendom van bijvoorbeeld waterschappen en 
universiteiten. Een ander winstpunt is de grotere transparantie over voornemens tot 
verkoop van kunst via een algemeen toegankelijke database.

De Vereniging is blij met de nu helder vastgelegde procedures waaraan een eventueel 
besluit tot verkoop moet voldoen. Deze regels zijn voor belanghebbenden effectiever 
geworden omdat bij strijdig handelen met de Erfgoedwet de overheid onrechtmatig 
handelt. Een bezwaar van belanghebbenden zal in dat geval ook meer kans maken  
gehonoreerd te worden door de minister of een civiele rechter.

Hoewel één voorgestelde aanpassing niet is overgenomen – het mogelijk maken van 
een laagdrempeligere procedure bij de bestuursrechter tegen onttrekkingsbesluiten – 
kijkt de Vereniging meer dan tevreden terug op de totstandkoming van de Erfgoedwet. 
Naast de concrete resultaten die zijn geboekt, is de bewustwording van het belang van 
een goed mecenaat en een zorgvuldige omgang met de Collectie Nederland vergroot. 

De Erfgoedwet treedt op 1 juli 2016 in werking. De Vereniging Rembrandt blijft de 
ontwikkelingen nauwlettend volgen. 

Na een periode van drie tot vijf jaar zal de Erfgoedwet geëvalueerd worden. 

Inzet voor de Erfgoedwet

‘Onze juridische dienstverlening hebben 
wij grotendeels pro bono kunnen aan-
bieden, gezien de bijzondere doelstelling 
van Vereniging Rembrandt om het 
algemeen belang van kunst te dienen en 
de wijze waarop zij daaraan dagelijks 
invulling geeft. Na twee jaren intensieve 
samenwerking met de Vereniging Rembrandt 
kunnen wij wel stellen dat de Vereniging 

daadwerkelijk betrokken is. Niet alleen  
door de aankoop van nieuwe aanwinsten 
voor de Collectie Nederland te onder- 
steunen, maar ook door de wijze waarop  
zij invulling geeft aan het lidmaatschap.  
De Vereniging Rembrandt slaagt erin haar 
leden daadwerkelijk aan zich te binden, 
anders dan alleen via de jaarlijkse betaling 
van contributie en andere financiële bijdragen. 

De betrokkenheid van de Vereniging 
Rembrandt blijkt ook uit de aandacht die  
zij vraagt voor een adequaat beheer en 
behoud van de Collectie Nederland. Wij 
beschouwen het als een voorrecht daaraan 
een steentje te hebben mogen bijdragen.’

Tom Barkhuysen en Machteld Claessens, 

advocatenkantoor Stibbe



EKKART FONDS VOOR KUNSTHISTORISCH ONDERZOEK

Drieluik met de Bewening van 
Christus, met stichters en heiligen
Cornelis Engebrechtsz
ca. 1508-10. Drieluik, 139 x 133 cm  
(middenpaneel), 139 x 66,3 cm (zijluiken)
MUSEUM DE LAKENHAL, LEIDEN
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Twee moeders
Frans Stracké
1893. Terracotta, H 90 cm
RIJKSMUSEUM AMSTERDAM

‘Cochius heeft het 
Leerdams glas op een  
uniek niveau weten te 
brengen. Daartoe benaderde 
hij talrijke vooraanstaande 
architecten en kunstenaars, 
onder wie P.C. de Bazel,  
H.P. Berlage, Chris Lebeau 
en Frank Lloyd Wright.  
De toelage van het Ekkart 
Fonds maakt het mogelijk 
deze contacten nader te 
onderzoeken.’

Hélène Besançon, conservator  
Nationaal Glasmuseum, Leerdam

Vissenkom
Chris Lebeau/Glasfabriek Leerdam
1924. In een vorm geblazen glas, H 66 cm
NATIONAAL GLASMUSEUM, LEERDAM

‘Vanwege bezuinigingen op cultuur hebben 
stedelijke musea zich de afgelopen jaren meer 
dan ooit moeten verdedigen. Dankzij het  
Ekkart Fonds kon aan een groot publiek 
duidelijk worden gemaakt waar het stedelijk 
museum van Leiden voor is en en hoe het  
aan zijn prachtige collectie is gekomen.’

Hilbert Lootsma, bursaal Ekkart Fonds

‘In de 19de eeuw heeft de 
mening postgevat dat Nederland 
geen beeldhouwland zou zijn. 
Dankzij het Ekkart Fonds wordt 
Museum Beelden aan Zee in 
staat gesteld dit cliché voorgoed 
te gaan weerleggen.’

Jan Teeuwisse, directeur Museum Beelden  
aan Zee



IMPACT: 
belangrijke 

aanpassingen van  
het wetsvoorstel  
op initiatief van  

de Vereniging 
Rembrandt

ERFGOEDWET

 p  dat de Erfgoedwet niet langer alleen voor kunst in eigendom van de staat, provincies 
en gemeenten geldt, maar ook voor kunst in eigendom van bijvoorbeeld water-
schappen en universiteiten;

 p  dat er een grotere transparantie over voornemens tot verkoop van kunst is: dit voor-
nemen moet worden bekend gemaakt via een voor een ieder toegankelijke database;

 p  dat de betrokkenheid van burgers en (kunst)organisaties verder is verzekerd: de  
Erfgoedwet bepaalt dat de publieke eigenaar om een advies vraagt van een deskun-
digencommissie. Mocht de eigenaar dat niet nodig vinden, dan biedt de wet nu de 
expliciete mogelijkheid aan een ieder om zijn of haar zienswijze daarop te geven en 
daarmee de eigenaar reden te geven alsnog om een advies te vragen;

 p  dat wanneer de eigenaar in afwijking van het advies toch besluit tot onttrekking en 
dit (verplicht) meldt aan de minister, een verplichte wachttijd van 13 weken in acht 
moet worden genomen tussen het moment waarop de minister op de hoogte wordt 
gesteld en het moment van daadwerkelijke vervreemding. Zo krijgt de minister de 
gelegenheid zo nodig in te grijpen.

 p  dat de minister tijdens het debat heeft toegelicht van de mogelijkheid tot ingrijpen 
– door een besluit tot onttrekking te vernietigen – sneller gebruik maken dan tot op 
heden gebruikelijk was. Dit is een belangrijke toezegging, omdat dit instrument tot 
nu toe alleen met grote terughoudendheid werd gebruikt.

 p  dat de minister in het parlementaire debat heeft benadrukt dat de criteria voor  
beschermwaardigheid niet te streng moeten worden ingevuld;

 p  dat de Erfgoedwet na een periode van drie tot vijf jaar geëvalueerd zal worden.

Niet is overgenomen:
 p 

 
het mogelijk maken van een laagdrempeligere procedure bij de bestuursrechter tegen 
onttrekkingsbesluiten.

ONDERZOEK NAAR COLLECTIES

Succesvolle aanvragen voor financiële steun voor belangrijke kunstaankopen komen 
vanuit de expertise van de musea. Alleen al daarom is het van belang dat de kennis 
over de collectie van het museum en de relatie van die collectie tot het openbaar 
kunstbezit in Nederland aanwezig en up-to-date blijft. Voor conservatoren in de musea 
is er steeds minder ruimte voor onderzoek. Om musea de gelegenheid te bieden onder-
zoek te laten uitvoeren en jonge afgestudeerde kunsthistorici de kans te geven specifieke 
kennis op te doen, is in 2012, in nauwe samenwerking met en bijdrage van de Nederlandse 
Museumvereniging en Nederlandse musea, het Ekkart Fonds voor kunsthistorisch  
onderzoek opgericht met een bedrag van € 111.230. Sinds de instelling van het fonds is 
bijgedragen aan zes beurzen met een totaalbedrag van € 95.000. Inmiddels is besloten 
dat de Vereniging Rembrandt het fonds in 2016 aanvult met een bedrag waarmee ten-
minste één beurs à € 20.000 kan worden toegekend. 

IN 2015 WERDEN DRIE BEURZEN TOEGEWEZEN: 

 p 
 
Het Dordrechts Museum werd een beurs toegekend ten behoeve van onderzoek 
voor de tentoonstelling Uit liefde voor de stad. Een jonge onderzoeker kreeg de 
kans een beredeneerde keuze te helpen maken uit het Leidse materiaal voor deze 
tentoonstelling op grond van een door hem geschreven rapport over de geschiede-
nis van de collectie van Museum De Lakenhal. Doordat de bursaal van het Ekkart 
Fonds ook meewerkt aan het realiseren van de tentoonstelling, heeft dit onderzoek 
niet alleen een academische, maar ook een duidelijke toegepaste kant.

 p 
 
Een tweede beurs werd toegewezen aan het Nationaal Glasmuseum in Leerdam, 
waar een jonge kunsthistoricus dankzij deze toelage ervaring kan opdoen in de 
praktijk door mee te werken aan een onderzoek naar Petrus Marinus Cochius  
(1874-1938), directeur van de Glasfabriek Leerdam, die een unieke visie had op de 
samenwerking tussen kunst en industrie. Het onderzoek naar zijn betekenis voor de 
Glasfabriek en het Nederlands glas in het algemeen zal uitmonden in een tentoon-
stelling en een publicatie. 
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VERZAMELGEBIED GESTEUND    PRENTEN EN TEKENINGEN

Werkplaatstekening met een voorstelling van 
arme ouders en rijke kinderen
Anoniem, Leiden
ca. 1520-30. Pen in bruin en rood krijt, ø 229 mm
MUSEUM DE LAKENHAL, LEIDEN

Bijdrage: € 9.008 uit het BankGiro Loterij 
Aankoopfonds (50% van het aankoopbedrag)

Kennis van de markt

Toen Museum De Lakenhal een spoedaanvraag voor deze 
vroege werkplaatstekening deed bij het bestuur van de 
Vereniging Rembrandt, ging het uit van een aankoopprijs 
van € 10.000. Een adviseur van de Vereniging besefte dat 
de prijs voor een zeldzaam blad als dit wel eens veel hoger 
zou kunnen uitpakken op de veiling. Hij adviseerde het 
gevraagde maximum te verhogen, mits het museum ook 
een grotere bijdrage beschikbaar zou stellen. Een goede 
raad, want deze verhoging bleek inderdaad noodzakelijk 
om de tekening te kunnen bemachtigen. 
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 p 
 
En tot slot kreeg Museum Beelden aan Zee een aanvullende toelage op de in 2014 
al toegekende beurs zodat het onderzoek naar de positie, kunstpraktijk, diversiteit en 
ontwikkeling van beeldhouwkunst in de 19de eeuw kan worden afgerond. Omdat de 
kunsthistorica die het project startte elders een vaste aanstelling kreeg aangeboden, 
zal het onderzoek worden voortgezet door een andere jonge kunsthistorica.

MEER STEUN VOOR ONDERZOEK

In 2015 is een nieuw Rembrandtfonds op Naam opgericht met als doel het steunen van 
onderzoek. Dit fonds is ondergebracht bij het Ekkart Fonds en daarmee geldt vrijwel 
dezelfde procedure als voor het aanvragen van een beurs. Een tweede Fonds op Naam 
met onderzoek in de doelstelling is nog in oprichting.

Het Van der Klaauw Fonds: doelstelling van 
het Van der Klaauw Fonds is het verlenen 
van een financiële bijdrage aan Nederlandse 
musea en aanverwante instellingen om  
een jonge afgestudeerde restaurator onder-
zoek te laten verrichten naar de materiële 
staat van kunstwerken op papier of op  
aanverwante dragers, resulterend in een 
tentoonstelling, tentoonstellings- of  
collectiepublicatie; tot de opdracht kan 
mede het formuleren van uit het onderzoek 
voortvloeiende conserverings- en restauratie-
werkzaamheden behoren.

Het Schoufour-Martin Fonds i.o. wordt ingesteld op basis van een eenmalige schenking 
van de Vereniging Zonder Winstoogmerk Natuurbehoud Pater David uit de nalatenschap 
van de heer Schoufour. Dit nieuwe Rembrandtfonds krijgt een tweeledige doelstelling: 
enerzijds het financieel ondersteunen van de aankoop van laat-middeleeuwse beeld-
houwkunst en anderzijds het versterken van aan een collectie gerelateerde kennis, zo 
mogelijk met een nadruk op laat-middeleeuwse kunst. Dit deel van het fonds is bestemd 
voor de verstrekking van beurzen voor museaal kunsthistorisch onderzoek dat is gericht 
op de bestudering en wetenschappelijke ontsluiting van museale (deel)verzamelingen, 
al dan niet ten behoeve van tentoonstellingen.

Reglement (verkorte versie; de volledige tekst is te vinden op de website van de Vereniging Rembrandt)

Doel en omvang van de beurzen
Het Ekkart Fonds is bestemd voor de 
verstrekking van beurzen voor museaal 
kunsthistorisch onderzoek, dat wil zeggen 
voor onderzoek dat is gericht op de 
bestudering en wetenschappelijke ontslui-
ting van museale (deel)verzamelingen, al 
dan niet gericht op de voorbereiding van 
tentoonstellingen. Het onderzoek dient te 
worden uitgevoerd door een onderzoeker 
die met succes een relevante masterstudie 
heeft doorlopen of een doctorstitel heeft 
behaald en in de regel niet ouder dient  
te zijn dan 35 jaar. Er worden per jaar in 
principe maximaal twee beurzen van 
maximaal € 20.000 toegekend.

Aanvragen
Er zijn twee beoordelingsronden per jaar. 
Aanvragen kunnen uitsluitend worden 
ingediend door geregistreerde musea en 
omvatten onder andere een omschrijving 
van het project en het beoogde einddoel, 
een toelichting op de plaats van het betref- 
fende project in de beleidsplannen van het 
museum en een begroting. Het museum is 
verantwoordelijk voor de bijkomende 
onderzoekskosten, de facilitering van de 
bursaal en de kosten van publicatie van de 
resultaten van het onderzoek.

Beoordeling aanvragen
De aanvragen worden beoordeeld door 

een commissie van drie personen, die 
geen deel uitmaken van het bestuur  
van de Vereniging Rembrandt. De 
commissieleden worden voor een termijn 
van drie jaar benoemd door het bestuur 
van de Vereniging De commissie draagt 
één of twee projecten voor honorering 
voor en doet daarbij een voorstel voor  
de hoogte van de toe te kennen beurs.  
De beoordelingscommissie is bevoegd  
om met aanvragers in contact te treden 
over eventuele noodzakelijk geachte 
wijzigingen in een ingediend plan. 
Toekenning van beurzen geschiedt  
door het bestuur van de Vereniging 
Rembrandt. 



VERZAMELGEBIED GESTEUND    GLAS

Glazen bord met kantdecor
Venetië
Late 17de eeuw. Helder kleurloos glas 
met diamantlijn gravure, ø 24,4 cm
GEMEENTEMUSEUM DEN HAAG 

Bijdrage: € 6.000 uit het Jaap en 
Joanna van der Lee-Boers Fonds 
(60% van het aankoopbedrag)

Kennis als basis 

Murano en Burano. Twee eilandjes  
in de lagune van Venetië, het ene 
wereldberoemd om zijn glasproductie, 
het andere om zijn naaldkant. Zelden  
is de link tussen beide kunstnijverheids-
centra zo duidelijk aangetoond als in 
dit geraffineerd gedecoreerde bord. 
Het vond een passende plaats in 
Gemeentemuseum Den Haag, dat 
zowel een collectie glas als een 
collectie naaldkant uit Venetië bezit.  
De aanwinst is te danken aan de 
oplettendheid en vakkennis van de 
conservator kunstnijverheid, die het 
bord op de TEFAF onmiddellijk als 
missing link herkende.

Dasslip (detail) 
Venetië 
1685-1700. Linnen naaldkant, 
Venise à la rose
GEMEENTEMUSEUM DEN HAAG



4. Vergroten van het  
     maatschappelijk draagvlak 

De Vereniging Rembrandt streeft ernaar de maatschappelijke betrokkenheid met het 
Nederlands openbaar kunstbezit te vergroten. Het zijn de leden van de Vereniging die 
het draagvlak in de samenleving vertegenwoordigen. De Vereniging ziet het dan ook 
als een belangrijke taak haar bestaande leden te behouden en nieuwe aan te trekken. 
Om de betrokkenheid van leden meer kleur en verscheidenheid te geven, kent de  
Vereniging verschillende lidmaatschappen: een contributielidmaatschap (per jaar of 
voor het leven), een meesterlidmaatschap en een cirkellidmaatschap. 
Ieder lid kan vrij van entree de ruim 125 door de Vereniging gesteunde musea, via de  
zogenaamde fast lane bezoeken. Ieder lidmaatschap kent vervolgens eigen inhoudelijke 
tegenprestaties, van een ontvangst met kinderen tot het specifiek steunen van kunst-
aankopen binnen een favoriet aandachtgebied. 

‘Ik vind het essentieel dat  
meer Nederlanders uit alle 
leeftijdsgroepen en geledingen 
kennismaken met kunst en cultuur, 
want in mijn ervaring geeft kunst  
een historisch perspectief én een 
toekomstvisie, waardoor kunst  
ons verbindt.’

René Kuijten, penningmeester Vereniging Rembrandt

4.1 Lidmaatschappen

CONTRIBUTIELIDMAATSCHAPPEN 

In 2015 is het aantal nieuwe 
contribu tieleden ten opzichte van 
de voor gaande jaren toegenomen. 
Op 1 januari telde de Vereniging 
10.326 contributieleden en het jaar 
is afgesloten met 11.578 contributie-
leden. Deze groei in het aantal regu-
liere lidmaatschappen betekent ook 
dat de inkomsten uit contributies en 
lidmaatschappen voor het leven aan-
zienlijk hoger waren dan verwacht. 
Begroot was een bedrag van 
€ 535.000, maar in werkelijkheid 
waren deze inkomsten € 614.383. 
Niet alleen het aantal aanmeldingen 
voor een contributielidmaatschap, 
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Contributielidmaatschappen
Jongmaat (voor jongeren tot 25 jaar  € 25 per jaar
Gezel (lidmaatschap voor één persoon)  € 65 per jaar
Gezel (lidmaatschap voor twee personen) € 90 per jaar
 
Meesterlidmaatschappen – voor minimaal vijf jaar
Jonge meester ten minste € 350 per jaar
Leermeester  ten minste € 1.000 per jaar
Gildemeester  ten minste € 2.500 per jaar
Hollandse meester  ten minste € 15.000 per jaar

VERZAMELGEBIED GESTEUND    GLAS

20142013 2015
begroot

2015

Contributielidmaatschappen

€ 400.000

€ 500.000

€ 600.000

€ 100.000

€ 200.000

€ 300.000

<-- GEZEL 1 PERSOON

<-- GEZEL 2 PERSONEN

<-- LEVEN + BEDRIJVEN 

<-- JONGMAAT



Le miroir vivant
René Magritte
1928. Olieverf op doek, 67,3 x 86,3 cm
MUSEUM BOIJMANS VAN BEUNINGEN, ROTTERDAM

Bijdrage: € 919.513, waarvan € 300.000 uit het 
Dura Kunstfonds (32% van het aankoopbedrag) 
c/o Pictoright Amsterdam, 2016

Een werk met wall power

Le miroir vivant is een goed en karakteristiek 
werk uit de vroege periode van René Magritte, 
waarin hij met woord/beeldcombinaties op 
een experimentele wijze een bijzonder element 
toevoegt aan de kunstgeschiedenis. Het is 
een werk met wall power, dat een verbinding 
vormt tussen de conceptuele kunstenaars uit 

de 20ste eeuw, van Duchamp tot Broodthaers. 
Het past op een vanzelfsprekende manier in 
de verzameling van Museum Boijmans Van 
Beuningen. Nergens in Nederland, maar ook 
op weinig plaatsen buiten Nederland, is het 
internationale surrealisme op zo’n niveau 
verzameld als in Rotterdam. 
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VERZAMELGEBIED GESTEUND    MODERNE EN HEDENDAAGSE KUNST



ook het aantal aanmeldingen voor een lidmaatschap voor het leven was boven ver-
wachting. De onverwachte groei in deze categorie komt voornamelijk doordat steeds 
meer (groot)ouders het lidmaatschap tot het 35ste levensjaar ontdekken als een mooie 
manier om de liefde voor kunst en het belang van het mecenaat door te geven aan 
hun (klein)kinderen. 

Het aantal leden dat hun contributielidmaatschap beëindigde is ten opzichte van 
het voorgaande jaar afgenomen. Een belangrijk deel (42%) van het aantal leden bij wie 
het contributielidmaatschap is gestopt, is overgestapt naar ofwel een van de meester-
lidmaatschappen ofwel een cirkellidmaatschap. In het voorgaande jaar betrof dit 25%. 

MEESTERLIDMAATSCHAPPEN 

Meesterlidmaatschappen zijn  
lidmaatschappen die afgesloten  
worden voor een periode van  
ten minste vijf jaar en een jaarlijkse 
bijdrage van minimaal € 350 per 
jaar. Dit lidmaatschap wordt 
vastgelegd in een onderhandse 
overeenkomst tot periodieke 
schenking en geeft, met dank  
aan de Geefwet, een extra fiscaal 
voordeel. De tabel hiernaast laat 
zien hoe deze lidmaatschapsvorm 
zich sinds de invoering in 2013  
heeft ontwikkeld.
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<--  JONGE MEESTER 196 

<--  LEERMEESTER 55 

<--  GILDEMEESTER 101 

<--  HOLLANDSE  
MEESTER 13

Ledenontvangst in het  
Groninger Museum na 
afloop van de Algemene 
Ledenvergadering

‘Iets kopen met inhoudelijke en financiële 
steun van de Vereniging Rembrandt is 
altijd al een feest, maar in dit specifieke 
geval, inzake het verwerven van een 
a-typische Magritte (relatief onbekend,  
en uit een vroege periode) werd van het 
bestuur kennis, inzicht en smaak, en de 
durf gevraagd om een behoorlijk hoog 
bedrag beschikbaar te stellen.’

Sjarel Ex, directeur van Museum Boijmans Van Beuningen



VERZAMELGEBIED GESTEUND    SCHILDERKUNST 16DE EN 17DE EEUW

Portret van Amalia van Solms en 
Charlotte de la Trémoïlle als Diana 
en Ceres
Gerard van Honthorst
1633. Olieverf op doek, 120 x 167 cm
PALEIS HET LOO, APELDOORN

Bijdrage: € 300.000, waarvan 
 € 100.000 uit het A.M. Roeters 
van Lennep Fonds en € 35.000 uit 
het Beatrijs de Rooy Fonds  
(38% van het aankoopbedrag)
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‘Met deze aankoop kunnen we de Bedkamer van 
Mary II Stuart op Paleis Het Loo nog authentieker 
inrichten met een uniek schilderij afkomstig uit 
haar bezit. Het is een hoogwaardig pronkstuk dat 
direct het oog van de bezoeker trekt.’

Michel van Maarseveen, directeur van Paleis Het Loo

GESTEUND VANUIT HET BEATRIJS DE ROOY FONDS

Een formidabel slotakkoord

Voor deze aanwinst is voor de laatste maal geput uit het 
Beatrijs de Rooy Fonds, ingesteld na het overlijden van de 
kunsthistorica Beatrijs Brenninkmeyer-de Rooy (1942-1993). 
Met dit fonds zijn aankopen gesteund die haar passies 
reflecteren: bloemstillevens en het Huis Oranje-Nassau. Eerder 
werd bijgedragen aan een kabinet van Amalia van Solms en 
18de-eeuwse speeldozen uit Oranjebezit voor het Rijksmuseum 
Amsterdam, en aan drie aankopen voor Paleis Het Loo: een 
bloemstuk van Jan Davidsz de Heem met het opschrift Vivat 
Oraenge, een portret van de drie oudste kinderen van Frederik 
Hendrik en Amalia van Solms door Gerard van Honthorst en 
een verguld zilveren kom en presenteerschaal met het wapen 
dat Willem III van 1677 tot 1688 voerde. 



JONGE MEESTERS
Een toenemend aantal leden kiest dankzij de Geefwet voor een 
lidmaatschap als Jonge meester. Uit navraag blijkt dat zij de netto-
kosten van dit 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. Het aantal Jonge meesterlidmaatschappen is in 2015 
gegroeid naar 196. 

LEERMEESTERS EN GILDEMEESTERS
Leden van de Vereniging Rembrandt hebben de mogelijkheid  
om heel gericht bij te dragen aan aankopen binnen een specifiek 
verzamelgebied. De aankopen die de Vereniging Rembrandt mede 
mogelijk maakt, zijn globaal in te delen naar dertien verzamelge-
bieden, waaronder zilver, fotografie of moderne en hedendaagse 
kunst. Voor elk van deze gebieden bestaat een themafonds. Met 
een schenking van tenminste € 5.000, ineens of verdeeld over vijf 
jaar, kunnen leden hun bijdragen bestemmen voor een aankoop 
op het gebied van hun keuze. Daarnaast worden de Leermeesters 
en Gildemeesters uitgenodigd voor een speciale ontvangst rond 
een aanwinst in hun favoriete verzamelgebied.

 In 2015 verwelkomde de Vereniging Rembrandt 19 nieuwe Leer-
meesters en 14 nieuwe Gildemeesters, waarmee het totaal komt 
op 55 Leermeester- en 101 Gildemeesterlidmaatschappen. In het afgelopen jaar droegen 
drie themafondsen bij aan de verwerving van elk een kunstwerk. Een overzicht van deze 
fondsen en hun bijdragen in 2015 kunt u vinden op pp. 16-17 van dit jaarverslag. 

Het Themafonds ten behoeve van Claude Monet Fonds is in 2015 versterkt met een 
eenmalige schenking van € 50.000 door een Gildemeester. De bijdragen van dit thema-
fonds horen, zoals de naam al aangeeft, bij het Claude Monet Fonds. De initiatiefnemers 
besloten bij oprichting het fonds open te stellen voor giften van derden. Om dit kenbaar 
te maken aan de buitenwereld is het Themafonds ten behoeve van het Claude Monet 
Fonds ingesteld, waar sindsdien één Leermeester aan bijdraagt. 

HOLLANDSE MEESTERS MET EEN REMBRANDTFONDS OP NAAM
De Hollandse meesterleden van de Vereniging Rembrandt hebben de mogelijkheid om 
met hun schenking een Fonds op Naam in te stellen. Dit wordt door velen gezien als de 
meest persoonlijke manier van bijdragen aan het openbaar kunstbezit, omdat zowel de 
naam als de doelstelling (in overleg met de Vereniging Rembrandt) zelf kunnen worden 
bepaald. Een Rembrandtfonds op Naam kan worden ingesteld vanaf een eenmalige 
schenking van € 75.000 ineens of een periodieke schenking van € 15.000 gedurende vijf 
jaar. In 2015 droegen 10 van de 34 Rembrandtfondsen op Naam bij aan negen 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 Giacomo 
Balla door het Kröller-Müller Museum

 
p  Het Claude Monet Fonds (bedoeld voor het verlenen van financiële steun voor het 

verwerven van impressionistische schilderkunst) droeg, samen met het Claude 
Monet Themafonds, bij aan de aankoop van een schilderij van Claude Monet door 
het Zaans Museum 

 
p  Het Jaap en Joanna van der Lee-Boers Fonds (bedoeld voor het verlenen van finan-

ciële 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) droeg bij aan de verwerving van een Venetiaans glazen 
bord met kantdecor door het Gemeentemuseum Den Haag 

 
p  Het Beatrijs de Rooy Fonds (bedoeld voor het verlenen van geldelijke steun bij de 

verwerving door Nederlandse musea van 17de-, 18de- en 19de-eeuwse bloemstil-
levens, objecten verbonden met het huis Oranje-Nassau en historieschilderkunst 
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Kinderontvangst in het 
Nederlands Zilvermuseum
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Futurisme in Otterlo

Het Kröller-Müller Museum zet  
zich in voor de versterking van zijn 
collectie met een futuristische kern. 
De naamgeefster van het museum, 
Helene Kröller-Müller, besefte 
achteraf dat ze het belang van deze 
stroming voor de ontwikkeling van 
de moderne kunst heeft onderschat. 
Met de aankoop van werken van 
kunstenaars als Balla, Boccioni en 

Huszár werkt het museum al  
decennialang gestaag aan het 
vullen van deze lacune. Lisette 
Pelsers, directeur Kröller-Müller 
Museum, over Paravento con linea 
di velocità: ‘De Italiaanse futurist 
Giacomo Balla omarmde de 
dynamiek van de moderne tijd en 
de schoonheid van de nieuwe 
technologie. Alles moest op de 

schop, niet alleen de kunsten,  
maar de hele samenleving. Zijn 
doel was niets minder dan “De 
futuristische reconstructie van het 
universum”. Met dit doel voor ogen 
maakte hij niet alleen schilderijen 
en tekeningen met een abstracte 
weergave van beweging en snelheid, 
maar ook reeksen gebruiksvoorwer- 
pen voor het eigentijdse interieur.’

Paravento con linea di velocità
Giacaomo Balla
1916-17. Olieverf op vier doeken, 151 cm x 126 cm
KRÖLLER-MÜLLER MUSEUM, OTTERLO

Bijdrage: € 252.542, waarvan € 30.000 uit het 
Maljers-de Jongh Fonds (28% van het aankoopbedrag) 
c/o Pictoright Amsterdam, 2016



van voor 1900) is aangewend voor de aankoop van een dubbelportret van Gerard 
van Honthorst door Paleis Het Loo 

 
p  Aan dit portret door Van Honthorst voor Paleis Het Loo is ook bijgedragen door 

het A.M. Roeters van Lennep Fonds (bedoeld voor aankoop van werken van  
schilderkunst of kunstnijverheid van voor 1850)

 
p  Het Dura Kunstfonds (bedoeld voor 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) droeg bij aan de verwerving van 
een schilderij van René Magritte door Museum Boijmans Van Beuningen 

 
p  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 aangesproken  
voor de verwerving van een schilderij van Andreas Schelfhout door Kasteel  
Duivenvoorde

 
p  Het Willem en Mary Reus-de Lange Fonds (bedoeld 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 kunst-
voorwerpen in ruimere zin) is aangewend voor de aankoop van een schilderij van 
Abraham van Strij door het Dordrechts Museum

 
p  Het Hendrik de Jongh Fonds (bedoeld voor aankopen van bij voorkeur tekeningen 

die tenminste 40 jaar oud zijn) is aangewend voor de aankoop van een tekening 
van Lodewijk Toeput door Teylers Museum

 
p  Het Daan Cevat Fonds (bedoeld voor de aankoop van werken van kunstenaars 

door wie Rembrandt beïnvloed is of werken van kunstenaars die Rembrandt heeft 
geïnspireerd) is gebruikt voor de aankoop van een tekening van Claes Moeyaert 
door Teylers Museum

NIEUWE HOLLANDSE MEESTERS 
In 2015 werden er drie nieuwe Hollandse meesterlidmaatschappen afgesloten met elk 
een Fonds op Naam:
 
p  Het Van der Klaauw Fonds (zie ook p. 25) heeft als doelstelling het verlenen van een 

financiële bijdrage waarmee een jonge afgestudeerde restaurator onderzoek kan 
verrichten naar de materiële staat van kunstwerken op papier of op aanverwante 
dragers.

 
p  Het Ruze Fonds, opgericht door een moeder en dochter en mede mogelijk gemaakt 

door de nalatenschap van hun in 2014 overleden (groot)vader, heeft als doelstelling 
het ondersteunen van kunstaankopen van Nederlandse kunstenaars uit de eerste 
helft van de 20ste eeuw, bij voorkeur schilderkunst en beeldhouwkunst

 
p  Het Fonds voor Klassieke Beeldende Kunst heeft als doelstelling het financieel steunen 

van kunstaankopen van voor 1910 in de breedste zin van het woord 

 

CIRKELLIDMAATSCHAPPEN

Een Rembrandtcirkel bestaat uit tenminste vijftien leden die met een periodieke akte ten 
minste 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 aan-
koop zij hun schenking en daarmee hun eigen gezamenlijk opgerichte fonds verbinden.

De Caius Cirkel, voor leden tussen de 25 en 35 jaar, verbond in 2015 zijn naam aan 
het schilderij van Andreas Schelfhout, aangekocht door Kasteel Duivenvoorde. In het 
afgelopen jaar zijn er geen aankopen op het gebied van de hedendaagse kunst geweest. 
De Titus Cirkel, voor leden tussen de 40 en 50 jaar met een sterke voorkeur voor  
hedendaagse kunst, heeft daarom besloten zijn fondsengeld voor 2016 te reserveren. 
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‘Balla speelde in zijn 
toegepaste werk met 
de decoratieve werking 
van zijn inventies en  
dat zal hem toen  
zeker niet in dank zijn 
afgenomen, maar met 
het voortschrijden van 
de kunst bleek dit soort 
werk een verfrissende 
en geestige visionaire 
kwaliteit te hebben 
gekregen.’

Uit het preadvies aan de 
Vereniging Rembrandt  
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EEN CADEAU VOOR DE LEDEN

Daags na de presentatie 
plaatste het Rijksmuseum 
een advertentie in  
NRC Handelsblad om de 
Vereniging Rembrandt en 
alle andere schenkers te  
bedanken voor hun bijdrage 
aan de verwerving van het 
beeld van Adriaen de Vries. 

Het wonder van Adriaen de 
Vries enthousiast ontvangen 

Deze publicatie is een cadeau voor 
de leden als dank voor hun steun bij 
de aankoop van de Bacchant in 2014. 
Veel leden lieten weten blij verrast 
te zijn met het boekje. Een greep uit 
de reacties:

‘Wat een verrassing op deze 
zonnige zaterdagmorgen de 
geweldige uitgave over Adriaen de 
Vries te ontvangen!’  
(Marie-José Jacobs-Alferink)

‘Ik heb uw toezending van Het  wonder van 
Adriaen de Vries zeer op prijs gesteld: 
informatief,  spannend! Het krijgt een plaatsje 
in mijn  boekenkast.’ (G. van Veldhoven) 

‘Heel hartelijk dank voor de toezending 
van het prachtig vormgegeven en dito 
uitgevoerde boekje over Adriaen de 
Vries. De inhoud is zeer informatief en 
kennisverrijkend, een genot om te lezen 
(juist door de verschillende invalshoeken). 
Dank voor uw inzet, presentatie en de 
telkens weer leuke ideeën waar u ons als 
leden mee pleziert!’ (Rob Terlingen)



De Friese Saskia Cirkel heeft besloten 
zijn naam te verbinden aan het 
schilderij van Lawrence Alma-Tadema 
voor het Fries Museum. Ook de 
Van Rijn Cirkel, voor leden van 50 
jaar en ouder, heeft zijn fondsen-
geld beschikbaar gesteld voor deze 
aankoop. De Utrechtse Rembrandt 
Cirkel bestemde zijn bijdrage voor 
het schilderij van Claude Monet van 
het Zaans Museum en de recent 
opgerichte KOG-Vereniging Rem-
brandt Cirkel zal vanaf 2016 bijdragen 
aan een aankoop. In 2015 is het 
aantal cirkelleden met 43 leden toe-
genomen naar een totaal van 327.

SPREIDING OVER NEDERLAND
Een aantal van de hierboven genoemde cirkels verenigt leden uit bepaalde regio’s. 
Deze provinciecirkels dragen bij aan het vergroten van de regionale zichtbaarheid van 
de Vereniging Rembrandt in Nederland. Met de bestaande regionale cirkels kent de 
Vereniging een vertegenwoordiging in het noordwesten (de KOG-Vereniging Rembrandt 
Cirkel), het noorden (de Saskia Cirkel) en het midden (de Utrechtse Rembrandt Cirkel) 
van het land. 

Eind 2015 zijn er gesprekken gevoerd met leden die de ambitie hebben om in het 
zuiden en in het oosten van het land een Rembrandt Cirkel op te richten. In 2016 wordt 
het animo voor deze nieuwe cirkels nader onderzocht. 
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Rijksmuseum Amsterdam
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Het Haagse Veer te Delft
Aert Schouman
18de eeuw. Penseel in grijs,  
133 x 210 mm 
ARCHIEF DELFT

Bleke kangoeroemuis  
(Microdipodops pallidus) 
Aert Schouman
1786. Zwart krijt, waterverf, 
220 x 161 mm 
DORDRECHTS MUSEUM

VERZAMELGEBIED GESTEUND    PRENTEN EN TEKENINGEN

Collectie I.Q. van Regteren Altena
4de veiling: 13 tekeningen
Bijdrage totaal: € 29.498 (25% van  
het aankoopbedrag), waarvan € 6.513 
uit het Daan Cevat Fonds voor de 
tekening van Claes Moeyaert

De beste plaats voor elke tekening

Drie tekeningen van de 18de-eeuwse Dordtse 
kunstenaar Aert Schouman vonden een 
bestemming in de collectie van het Dordrechts 
Museum. Deze verzameling, die onder andere 
tekeningen, schilderijen en behangsels van 
Schouman bevat, biedt immers de best denkbare 
context voor deze aankopen. Een vierde blad, 
waarop het Haagse Veer in Delft is afgebeeld, 
ging naar Archief Delft, waar het gezien het 
onderwerp het meest op zijn plaats is.
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Portret van een jonge man
Aert Schouman
18de eeuw. Penseel in grijs, 
 175 x 139 mm 
DORDRECHTS MUSEUM

Studie van een paarse genista
Aert Schouman
1753. Zwart krijt, waterverf,  
415 x 264 mm 
DORDRECHTS MUSEUM

VERZAMELGEBIED GESTEUND    PRENTEN EN TEKENINGEN
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Collectie I.Q. van Regteren Altena
4de veiling: 13 tekeningen
Bijdrage totaal: € 29.498 (25% van  
het aankoopbedrag), waarvan € 6.513 
uit het Daan Cevat Fonds voor de 
tekening van Claes Moeyaert

Portretbuste van een onbekende 
heer, naar rechts gewend
Gerard ter Borch II
ca. 1648. Zwart krijt, 93 x 66 mm
RIJKSMUSEUM AMSTERDAM

Portretbuste van een onbekende 
heer, naar links gewend
Gerard ter Borch II
ca. 1648. Zwart krijt, 99 x 87 mm
RIJKSMUSEUM AMSTERDAM
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De Vereniging Rembrandt is niet de enige die wel vaart bij de BankGiro Loterij. Met de 
bijna 600.000 deelnemers schonk de BankGiro Loterij in 2015 ruim € 62,5 miljoen aan 
cultuur in Nederland.

4.2 Bankgiro Loterij Aankoopfonds

De BankGiro Loterij schenkt de Vereniging in de periode 2014–18 jaarlijks een bedrag 
van € 400.000. 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 36 aanwinsten verdeeld over 25 musea door het hele 
land. In 2015 hebben zes musea mede met steun uit het BankGiro Loterij Aankoopfonds 
hun gewenste aankoop kunnen realiseren.

Musea gesteund sinds 2010 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, 2015)
 10  Museum Bredius (2011)
 11  Museum Boerhaave (2011)
 12  Dordrechts Museum (2011, 2014)
 13  Museum Belvédère (2011, 2015)
 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, 2015)
20  Breda’s Museum (2013)
21  Afrika Museum (2013)
22  Westfries Museum (2013, 2014 )
23 Museum Prinsenhof Delft (2014, 2015)
24  Zaans Museum, Zaandam (2015)
25  Kasteel Duivenvoorde, Voorschoten (2015)
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Portretje, vermoedelijk van  
Barbara Bloemaert
Abraham Bloemaert 
ca. 1612. Rood en wit krijt, 146 x 132 mm
TEYLERS MUSEUM, HAARLEM

Twee keer Bloemaert 

‘Op de vierde veiling van de  
collectie Van Regteren Altena  
werd onder meer een, inmiddels 
door Teylers Museum overgenomen, 
hoogst uitzonderlijke Bloemaert 
gekocht: een portretje van een 
non, dat kennelijk omwille van de 
voorgestelde is bewaard, want in 
de meer karakteristieke, en voor 
de meeste verzamelaars waar-
schijnlijk ook meer aantrekkelijke 
tekening op de achterkant van het 

blad werd genadeloos de schaar 
gezet. Portretten heeft Bloemaert 
zo goed als nooit gemaakt, en de 
veronderstelling is dan ook dat het 
hier om een aandenken aan zijn 
halfzusje Barbara gaat, dat in 1606 
was toegetreden tot de Clarissen in 
Den Bosch. Voor haar kloosterkerk 
– en wellicht ook op haar voorstel –  
schilderde Bloemaert in 1612 zijn 
eerste grote altaarstuk, een 
Aanbidding van de herders (nu in 

het Louvre). Het lijkt mij goed 
mogelijk dat het fragment met de 
knielende jongen op de keerzijde 
van het portretje behoorde tot de 
eerste schetsen voor dat werk, en 
dat Bloemaert in de loop van dat 
project ook de tekening van zijn 
zusje maakte, die vervolgens werd 
uitgeknipt en in de familie bewaard.’

Peter Hecht, bestuurslid en fellow van  
de Vereniging Rembrandt/hoogleraar 
kunstgeschiedenis Universiteit Utrecht

Fragment van een  
studie van een knielende 
jongeman (achterzijde 
van het portretje van 
Barbara Bloemaert)

Collectie I.Q. van Regteren Altena
4de veiling: 13 tekeningen
Bijdrage totaal: € 29.498 (25% van  
het aankoopbedrag), waarvan € 6.513 
uit het Daan Cevat Fonds voor de 
tekening van Claes Moeyaert
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4.3 Schenkingen

EENMALIGE SCHENKINGEN

Naast structurele bijdragen, in de vorm van contributie-, meester- en cirkellidmaat-
schappen, ontvangt de Vereniging ook eenmalige schenkingen. Een groot aantal leden 
schenkt bijvoorbeeld een bedrag bovenop hun contributie. In 2015 werd door de 
leden € 45.868 extra bijgedragen. 

Daarnaast ontving de Vereniging Rembrandt een belangrijke eenmalige schenking 
uit de nalatenschap van de heer R. Kuipers zoals door hem bepaald bij leven. Deze 

schenking, waaraan geen bijzondere 
voorwaarden zijn verbonden, zal 
naar goeddunken van het bestuur 
van de Vereniging Rembrandt 
mogen worden besteed. 

EENMALIGE SCHENKING  
TEN BEHOEVE VAN EEN FONDS  
OP NAAM
De Vereniging Zonder Winstoogmerk 
Natuurbehoud Pater David besloot 
in 2015 een eenmalige schenking  
te doen uit de nalatenschap van de 
heer Schoufour ten behoeve van  
het op te richten Schoufour-Martin 
Fonds. Dit nieuwe Rembrandtfonds 
op Naam heeft een tweeledige 
doelstelling gekregen: enerzijds het 
financieel ondersteunen van de aan-

koop van laat-middeleeuwse beeldhouwkunst en anderzijds het versterken van aan 
een collectie gerelateerde kennis, zo mogelijk met een nadruk op laat-middeleeuwse 
kunst (zie ook p. 25). 

SCHENKINGEN IN NATURA

In 2015 ontving de Vereniging Rembrandt diverse kunstwerken  
uit een nalatenschap waarin de Vereniging in 2014 als erfgenaam 
is benoemd. Een aantal door musea niet-geaccepteerde legaten 
is nagelaten aan de Vereniging Rembrandt onder de last om  
die kunstwerken in eigendom over te dragen aan een ander  
geschikt museum. De Vereniging is erin geslaagd een zandstenen 
reliëf (fragment van een grafsteen) uit de 14de eeuw te schenken 
aan het Museum voor Religieuze Kunst te Uden, het bronzen 
academiebeeld James van Felix van der Linden aan Museum 
Beelden aan Zee, een schilderij door of uit de omgeving van 
Matthijs Maris, De schilder in zijn atelier, en een tekening van 
Michel Munkacsy, Christus voor Pilatus, aan het Dordrechts  
Museum, twee antieke eikenhouten deuren met omlijsting uit 
de 17de eeuw aan Vereniging Hendrick de Keyser en een aquarel 
van jhr. J.A. de Jonge, Op het balkon van de paardentram, aan 
het Haags Gemeentearchief.

SPONSORING

Als dank voor haar steun bij de verwerving van een sculptuur van Adriaen de Vries 
ontving de Vereniging Rembrandt € 21.589 van Rijksmuseum Amsterdam. Dit bedrag 
was bestemd voor een speciale publicatie over deze aankoop voor de leden.

In maart 2015 was de Vereniging aanwezig met een minitentoonstelling op de kunst- 
en antiekbeurs TEFAF in Maastricht. De verzekering van de tekeningen gedurende de 
TEFAF en het vervoer van en naar de beurs is aangeboden door Hiscox.
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Ontwikkeling eenmalige schenkingen 
(2014 exclusief inbreng Nationaal Fonds Kunstbezit)

<--  EENMALIGE  
SCHENKINGEN
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Hemelvaart van een ziel
Frankrijk
Ca. 1300-50. Kalksteen,  
H 26,5 cm B 28 cm
MUSEUM VOOR RELIGIEUZE 

KUNST, UDEN

VERZAMELGEBIED GESTEUND    PRENTEN EN TEKENINGEN
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Drie heren bekijken het Forum Romanum 
vanaf de Triomfboog van Septimius Severus
Anoniem
ca. 1640. Rood krijt, zwart krijt, pen en inkt in 
bruin, bruin gewassen, 180 x 246 mm
TEYLERS MUSEUM, HAARLEM

Collectie I.Q. van Regteren Altena
4de veiling: 13 tekeningen
Bijdrage totaal: € 29.498 (25% van  
het aankoopbedrag), waarvan € 6.513 
uit het Daan Cevat Fonds voor de 
tekening van Claes Moeyaert
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4.4 Erfstelling en legaten

Een belangrijke bron van inkomsten 
voor de Vereniging is afkomstig  
van diegenen die de Vereniging 
Rembrandt in hun testament heb-
ben benoemd. In 2015 ontving de 
Vereniging in grote dankbaarheid 
bijna 1,3 miljoen.

Beleid is dat erfenissen en legaten 
toevallen aan de reserves van de 
Vereniging, tenzij een bijzondere 
voorliefde voor een bepaald ver- 
zamelgebied bekend is of uit het  
testament blijkt. Als dat zo is, wordt 
afhankelijk van de hoogte van de 
nalatenschap, het geërfd vermogen 
toegevoegd aan een van de dertien 
themafondsen of wordt met het  
geërfd vermogen ter herinnering 

aan de erflater een Fonds op Naam opgericht. Zo zal met een deel van een nalaten-
schap het Alida Fonds worden ingesteld met als doelstelling het financieel steunen 
van aankopen van landschapschilderkunst.

2014 2015

€ 500.000

€ 1.000.000

€ 1.500.000

€ 2.000.000

€ 2.500.000

€ 3.000.000

Erfstellingen en legaten

2013

<--  NALATENSCHAP VAN €1.600.000

‘De maatschappelijke betrokkenheid 
van de Vereniging Rembrandt klinkt 
door in de innovatieve minor  
“De kunst van het observeren” van  
het Radboudumc uit Nijmegen, waar 
medisch studenten professionele 
kunstobservatie wordt aangeboden in 
een museale omgeving in de regio  
– veelal musea waar werken hangen die 
mede dankzij de Vereniging Rembrandt 
zijn aangekocht. Door kunstobservatie 
op te nemen in het medisch curriculum 
wordt de patroonherkenning van 
aanstaande artsen verbeterd, waardoor 
hun toekomstige diagnostische 
vaardigheden worden versterkt. 
Tegelijkertijd gaat het om Bildung: 
verbreding van de visie van een nieuwe 
generatie artsen door ze in een museale 
omgeving oog te laten krijgen voor het 
belang van de context. Op deze manier 
leren zij zich open te stellen voor 
filosofische gedachten en zich zo te 
verrijken als mens.’

Jan Keunen, lid van de Vereniging Rembrandt

VERZAMELGEBIED GESTEUND    PRENTEN EN TEKENINGEN



44  JAARVERSL AG VAN DE VERENIGING REMBRANDT 2015

VERZAMELGEBIED GESTEUND    PRENTEN EN TEKENINGEN

Twee etende kinderen bij kaarslicht
Abraham van Strij
1816. Zwart krijt, pen in zwart, 
penseel in grijs, gehoogd met wit, 
210 x 184 mm 
DORDRECHTS MUSEUM

De goden op de berg Olympus
Leonaert Bramer
ca. 1652-53. Zwart krijt,  
296 x 415 mm
MUSEUM PRINSENHOF DELFT

 

Collectie I.Q. van Regteren Altena
4de veiling: 13 tekeningen
Bijdrage totaal: € 29.498 (25% van  
het aankoopbedrag), waarvan € 6.513 
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5. Communicatie

Een belangrijke doelstelling van de Vereniging Rembrandt is het vergroten van haar 
zichtbaarheid en merkbekendheid onder haar leden, potentiële leden en andere be-
langhebbenden. De Vereniging wil bereiken dat meer mensen weten waar zij voor 
staat en waar zij zich voor inzet. 

5.1 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 
ook als ambassadeurs van de doelstellingen van de Vereniging Rembrandt. Ook in 2015 
is daarom veel aandacht besteed aan het contact met de leden om hen te betrekken 
bij het werk van de Vereniging. De belangrijkste doelstellingen waar het gaat om  
communicatie met de leden zijn:

p  Leden behouden door informatie met hen te delen:
 – over de kunstaankopen die nu en in het verleden mede dankzij hen konden 
 worden gerealiseerd 
 – over het belang van het versterken en beschermen van de openbare kunstcollectie, 
 en over de inspanningen van de Vereniging op dit gebied en de resultaten die zij 
 hierin boekt
p  Leden motiveren tot het enthousiasmeren en werven van nieuwe leden

BULLETIN VAN DE VERENIGING REMBRANDT 

Met het Bulletin van de Vereniging Rembrandt, dat drie keer per jaar verschijnt, wil de 
Vereniging verantwoording afleggen aan haar leden over de verleende steun aan kunst-
aankopen en de stappen die zij zet voor het optimaal beschermen van het Nederlands 
openbaar kunstbezit. Zo is er in 2015 verslag gedaan van de inspanningen en geboekte 
resultaten rondom de nieuwe Erfgoedwet. 

Over de aankopen wordt geschreven door de directies of conservatoren die de aan-
vraag indienden. Op deze manier delen de leden in de passie en de kennis van de musea 
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‘De overheid 
moet er zijn  
om kwaliteit  
te borgen’

Prototype 
Rietveldstoel 
voor Centraal 
Museum

Ata Kandó: 
theatrale 
fantasieën 
geïnspireerd op 
oude verhalen

JAARGANG 25  NUMMER 1  VOORJAAR 2015

Bulletin van
de Vereniging 
Rembrandt

Meer dan  
30 tekeningen 

verworven 
voor de Collectie 

Nederland

Een Monet 
voor het 

Zaans 
Museum

JAARGANG 25  NUMMER 2  ZOMER 2015

Bulletin van
de Vereniging 
Rembrandt

Schaatsfestijn
van Schelfhout

voor Kasteel 
Duivenvoorde

Rembrandt
lezing 2015: 

‘No guts, no 
glory’

Stijgende 
prijzen, 

slinkende 
fondsen

JAARGANG 25  NUMMER 3  NAJAAR 2015

Bulletin van
de Vereniging 
Rembrandt

Jaarverslag 
van de Vereniging 

Rembrandt

SINDS 1883

2014

40 kunstaankopen 
verdeeld over 10 
verzamelgebieden, 
over 21 musea

Erfgoedwet: 
Bouwstenen voor 
een toekomstbe-
stendige regeling

29 
Rembrandt-
fondsen op 
Naam

11.501 leden 
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Collectie I.Q. van Regteren Altena
4de veiling: 13 tekeningen
Bijdrage totaal: € 29.498 (25% van  
het aankoopbedrag), waarvan € 6.513 
uit het Daan Cevat Fonds voor de 
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Figuren in een rivierlandschap met ruïnes 
Claes Moeyaert
1620-30. Pen in bruine inkt, 170 x 284 mm
TEYLERS MUSEUM, HAARLEM

€ 6.513 uit het Daan Cevat Fonds



en wordt duidelijk waarom nu juist deze aankoop het verhaal van de collectie van dat 
museum beter kan vertellen. Naast deze verantwoording over verleende steun komen 
leden aan het woord, gaan deskundigen in op de geschiedenis en het belang van het 
openbaar kunstbezit en op ontwikkelingen in de museale wereld, en kondigt de  
Vereniging Rembrandt activiteiten aan. Graag zet de Vereniging het Bulletin in als een 
wervend instrument voor nieuwe leden. Veel leden geven hun exemplaar door aan 
vrienden en bekenden, wat niet zelden aanzet tot het afsluiten van een lidmaatschap. 
Sinds 2015 verschijnt het Bulletin zowel in print als digitaal. De digitale versie, die ge-
makkelijk doorgestuurd kan worden naar geïnteresseerden, wordt verstuurd naar alle 
leden die hebben aangegeven graag informatie per e-mail te willen ontvangen van de 
Vereniging. In de wetenschap dat veel leden prijs stellen op een gedrukt exemplaar en 
het Bulletin ook graag bewaren, komt de digitale versie vooralsnog niet in de plaats 
van het papieren exemplaar. 

‘Het maatschappelijk belang  
van het Bulletin in een tijd waarin 
de mogelijkheden om object- 
gebonden kennis te delen met  
een groot publiek beperkt zijn en 
niet voor alle musea makkelijk  
te organiseren, is immens.’

Jet Pijzel-Dommisse, bestuurslid Vereniging  
Rembrandt/conservator Gemeentemuseum 
Den Haag

REMBRANDTKAART 

De Rembrandtkaart is meer dan alleen een bewijs van lidmaatschap en een toegangs-
pas om vrij van entree de vaste collectie van de gesteunde musea te bezoeken. Het is 
dankzij de jaarlijks door de leden gekozen afbeelding op de kaart ook een middel om 
de leden een tastbaar bewijs te geven van dat wat zij samen mogelijk maken.  
Met de jaarlijkse ‘Rembrandtkaart-verkiezing’ bepalen de leden welk gesteund werk 
het komende jaar op de kaart wordt afgebeeld. In 2015 kozen de leden met een grote 
meerderheid het schilderij Zittend naakt van Jan Wiegers, in het jaar ervoor aangekocht 
door het Groninger Museum. 

NIEUWSBRIEF

Met de digitale nieuwsbrief wil de Vereniging leden op de hoogte houden van actuele 
gebeurtenissen en activiteiten. In de nieuwsbrieven bericht de Vereniging over nieuwe 
aanwinsten en ontwikkelingen die het openbaar kunstbezit raken, maar ook over evene-
menten die speciaal voor de leden worden georganiseerd. De nieuwsbrief wordt verstuurd 
naar circa 8.000 mensen (zowel leden als niet-leden). In 2014 waren dit er nog 5.000. 
Het bereik ervan is goed: 60% van de ontvangers opent de nieuwsbrief, ten opzichte van 
55% in 2014. Met een gemiddelde van 21% wereldwijd, mag dit een uitstekende score 
worden genoemd. Een ander doel van de nieuwsbrief is het genereren van bezoek aan 
de website van de Vereniging Rembrandt. Gemiddeld klikt 12% van de lezers door naar 
de site, wat als een positief resultaat geldt. Doelstelling voor 2016 is dit gemiddelde te 
evenaren en bij voorkeur nog te laten toenemen. 

REMBRANDTSPECIAL – HET WONDER VAN ADRIAEN DE VRIES
Om alle leden nog eens te vertellen dat iedere aankoop een wonder is en dat dit zeker 
geldt voor de aankoop van de Bacchant door Adriaen de Vries, liet de Vereniging in  
samenwerking met Rijksmuseum Amsterdam een speciale publicatie rond deze iconische 
aankoop maken. In deze uitgave, Het wonder van Adriaen de Vries – Van ons allemaal 
sinds 2014, is meer te lezen over dit werk, zijn maker en de achtergronden van de aan-
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Jan Wiegers. Zittend naakt (1925)
Aanwinst voor het Groninger Museum

VERENIGING 
REMBRANDT
ALS JE OM
KUNST GEEFT 
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VERZAMELGEBIED GESTEUND    NIET-WESTERSE KUNST

Ambitie werd beloond

Een verkiezing waar verder geen 
consequenties aan zijn verbon-
den. Zo kondigde de Vereniging 
Rembrandt de stemming na 
afloop van de Rembrandtlezing 
aan. Eva Ströber en Kris Callens 
van Keramiekmuseum Princesse-
hof, die met hun vurige pleidooi 
voor de aanschaf van twee 
17de-eeuwse Kakiemon-figuren 
de zaal wisten mee te krijgen, 
besloten niettemin hun pitch  
om te zetten in een aanvraag.  
En met succes: mede dankzij de 
Vereniging Rembrandt kon de 
gedroomde aankoop worden 
gerealiseerd. Kris Callens:  
‘Voor deze presentatie hadden 
we een werk gekozen dat we ons 
normaal niet konden permitteren, 
en dat het museum in 2009 al 
eens tevergeefs op een veiling 
heeft geprobeerd te kopen.  
Het mooie is dan, dat het deze 
keer nog lukte ook.’ 

Twee Kakiemon bijin figuren 
Japan
ca. 1670-80. Porselein,  
elk ca. 39 cm hoog
KERAMIEKMUSEUM PRINCESSEHOF, 

LEEUWARDEN

Bijdrage: € 110.000, waarvan  
€ 70.229 uit het BankGiro Loterij 
Aankoopfonds en € 15.000 uit het 
Themafonds Niet-Westerse Kunst 
(50% van het aankoopbedrag)  
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koop. Op de dag dat het beeld gepresenteerd werd in de Eregalerij van het Rijksmuseum, 
viel het boekje bij alle leden van de Vereniging op de deurmat (zie p. 34). 

CONTACT MET DE LEDEN

In 2015 zijn er 43 uitnodigingen verstuurd naar de diverse ledengroepen voor bijeenkomsten 
en ontvangsten. Dit is bijna een verdubbeling ten opzichte van 2014, waarin 23 ontvang-
sten zijn georganiseerd. Hieronder waren ook enkele voorbezichtigingen die musea  
organiseerden voor de leden van de Vereniging Rembrandt – een nieuw fenomeen in 
het afgelopen jaar. De leden ontvingen uitnodigingen voor previews van Late Rembrandt 
en Azie > Amsterdam in het Rijksmuseum Amsterdam, Rembrandts late leerlingen in 
Museum Het Rembrandthuis, De oase van Matisse in Stedelijk Museum Amsterdam, 
en Van Bosch tot Bruegel in Museum Boijmans Van Beuningen. Achterin het jaarverslag 
vindt u een overzicht van de belangrijkste bijeenkomsten. 

DOOR EN VOOR LEDEN IN HEEL NEDERLAND 
Om nadrukkelijk uit te dragen en te laten zien dat de Vereniging Rembrandt er niet  
alleen is voor kunst door heel Nederland, maar ook voor mensen uit het hele land, wordt 
de Algemene Ledenvergadering op steeds wisselende locaties georganiseerd. In 2015 
vond de vergadering plaats in Groningen. De ontvangst na afloop van de Algemene 
Ledenvergadering werd dit jaar georganiseerd in het Groninger Museum. Ruim 350 leden 
uit heel Nederland bezochten de bijeenkomst en aansluitend het museum. De leden 
ontvingen een plattegrond aan de hand waarvan zij alle sinds 1892 met steun van de 
Vereniging aangekochte werken in de collectie konden bekijken.

REMBRANDTLEZING – NO GUTS, NO GLORY
De Rembrandtlezing wordt door de Vereniging ingezet om met haar leden te commu-
niceren over haar doelstelling. Dit jaar stond het realiseren van ambitieuze aankopen 
centraal. Hoofdspreker van de Rembrandtlezing 2015 was voorzitter Martijn Sanders. 
Aan de hand van de uitspraak ‘No guts, no glory’ belichtte Sanders een aantal kunst-
aankopen uit de afgelopen zeven jaar die elk op een andere manier de ambitie van het 
aanvragende museum laten zien. Vier museumdirecteuren kregen de kans hun droom-
aankoop te komen ‘pitchen’. Uitgenodigd waren Stedelijk Museum Amsterdam, het 
Museum voor Religieuze Kunst te Uden, het Nationaal Museum voor Wereldculturen 
en Keramiekmuseum Princessehof te Leeuwarden. Om het spannender te maken werd 
het publiek, dat bestond uit leden van de Vereniging Rembrandt, aan het eind van de 
avond gevraagd door middel van stemkastjes aan te geven welk van de ‘pitches’ voor 
hen het meest overtuigend was. De presentatie van het Princessehof behaalde de 
meeste stemmen. 

LEDEN WERVEN NIEUWE LEDEN 

In 2015 organiseerde de Vereniging een aantal acties voor de werving van nieuwe leden 
en nieuwe meesterleden. Zo waren er zes introductie-ontvangsten rondom nieuwe 
aanwinsten, waarbij leden werden uitgenodigd om vrienden mee te nemen naar de 
ontvangst om hen zo kennis te laten maken met de Vereniging. Vijftien personen  
besloten naar aanleiding van een ontvangst een lidmaatschap af te sluiten. In 2014 
waren dit er twaalf.

Ook het Bulletin van de Vereniging Rembrandt werd ingezet om nieuwe leden te 
werven. Twee keer, in het zomernummer en in het najaarsnummer van 2015, is er een 
speciale pagina ontworpen met de oproep ‘Maak uw vrienden lid van de Vereniging 
Rembrandt en wijs ze op de bijzondere betekenis van het lidmaatschap’. Doel was  
het enthousiasmeren van leden om vrienden te attenderen op de voordelen van het 
lidmaatschap van de Vereniging Rembrandt. In de maanden na verschijning van het 
zomer- en najaarsnummer van het Bulletin van de Vereniging Rembrandt hebben zich 
189 nieuwe leden aangemeld.
Bij de contributiebrief die in november 2015 is verstuurd, is een schenkingsbijlage ge-
voegd om het de leden die een meesterlidmaatschap overwegen makkelijk te maken. 
Van deze bijlage hebben 64 leden gebruik gemaakt door hun contributielidmaatschap 
om te zetten in een van de meesterlidmaatschappen. 
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Een galant stelletje onder een boom
Gerrit Pietersz Sweelinck
ca. 1601. Zwart krijt, pen en inkt in bruin, 
bruin en blauw gewassen, 139 x 92 mm
TEYLERS MUSEUM, HAARLEM 

Man, gekleed als soldaat, met 
een stok in het zand schrijvend
Jacques de Gheyn III
1619. Pen in bruin, 144 x 189 mm
TEYLERS MUSEUM, HAARLEM



5.2 Verbeteren van de merkbekendheid van de 
     Vereniging Rembrandt 

Het streven van de Vereniging is een zo groot mogelijk publiek te betrekken bij haar 
missie. Dat betekent veel naar buiten treden door middel van traditionele, maar ook 
nieuwe acties. Met het toenemende museumbezoek is het van groot belang kunstlief-
hebbers ervan bewust te maken dat de openbare collecties er niet zomaar zijn gekomen. 
Want zonder burgers gaat het niet. De Vereniging wil het belang mee te bouwen aan 
een dynamische openbare collectie uitdragen en zo een breder publiek bekendmaken 
met en betrekken bij de Vereniging. In 2015 gebeurde dat via de onderstaande kanalen.

ONLINE ZICHTBAARHEID VAN DE  

VERENIGING REMBRANDT

De Vereniging is online actief om een  
breder publiek inzicht te geven in waar zij 
voor staat en welke resultaten zij boekt. 
Haar website wordt naar het grote publiek 
ingezet als het platform waar de verhalen 
van en over de Vereniging worden verteld. 
Op de website wordt een grote hoeveelheid 
(achtergrond)informatie aangeboden die 
voor de meest uiteenlopende kunstlief- 
hebbers interessant is. Te denken valt aan 
het overzicht van alle door de Vereniging 
Rembrandt gesteunde kunstwerken sinds 

1883, of aan ‘De Verrijking’, waarin recente aankopen in de context van de Collectie 
Nederland worden gepresenteerd.

De sociale media, Facebook en Twitter, worden ingezet om een breed publiek te 
verleiden een bezoek te brengen aan de website door fragmenten van verhalen op de 
site te delen. Het aantal unieke bezoekers aan de website van de Vereniging Rembrandt 
is het afgelopen jaar met maar liefst 43% toegenomen: van 67.466 in 2014 naar 96.705 
in 2015. Naast informeren en enthousiasmeren over de inhoudelijke doelstelling van 
de Vereniging Rembrandt biedt de website ook een eenvoudige manier om lid te  
worden. Van de 1.952 nieuwe leden in 2015 heeft 77% zich via de website aangemeld.

Het aantal volgers op zowel Facebook als Twitter groeit gestaag: in 2015 waren er 
1209 volgers op het Twitteraccount @VRembrandt (921 in 2014) en 1063 mensen volgen 
de berichten van de Vereniging op Facebook (759 in 2014). De verwachting is dat er 
nog meer te winnen is op dit terrein. In 2016 zal de Vereniging daarom meer aandacht 
besteden aan haar zichtbaarheid in de sociale media.

KRANTEN EN TIJDSCHRIFTEN

Op het gebied van publiciteit begon het jaar 
2015 goed voor de Vereniging Rembrandt. In 
het februarinummer van het gerenommeerde 
weten schappelijke tijdschrift The Burlington 
Magazine werd aandacht gegeven aan de 
Vereniging en 35 aanwinsten – gekozen uit 
een totaal van 118 aankopen – die zij tussen 
2010 en 2014 mede mogelijk maakte. 

Vanuit de wens om meer zichtbaar te zijn en 
het maatschappelijk nut duidelijker uit te 
dragen, heeft de Vereniging Rembrandt in 
2015 een paar structurele eerste stappen gezet 
in het organiseren van free publicity door het 
sturen van persberichten dan wel door actief 
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‘Ook na 133 jaar zijn er nog 
vele mogelijkheden en 
kansen om de Vereniging 
Rembrandt op te stuwen 
in de vaart der volkeren en 
verder te verankeren in de 
Nederlandse samenleving. 
Ik zet me er met liefde 
voor in.’

Arent Fock, vicevoorzitter van 
de Vereniging Rembrandt
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mee te werken aan interviews en artikelen. In 2015 hebben de volgende onderwerpen 
voor aandacht gezorgd in de pers:
p  De nieuwe Erfgoedwet
p  Spraakmakende aankopen, waaronder de schilderijen van Monet en Magritte

De steeds meer proactieve houding van de Vereniging Rembrandt zorgde ervoor dat NRC 
Handelsblad graag aandacht aan de Vereniging wilde besteden. Onder de titel ‘Het best 
bewaarde geheim van het land laat van zich horen’ verscheen op 22 december 2015 
een groot artikel van twee pagina’s in het dagblad. Naar aanleiding hiervan meldden 
zich vele nieuwe leden.

AVROTROS KUNSTUUR

De Vereniging Rembrandt draagt jaarlijks, samen met het VSBfonds en het Mondriaan 
Fonds, zowel financieel als inhoudelijk bij aan het programma Hollandse Nieuwe van 
het AVROTROS-programma Kunstuur. Hollandse Nieuwe, dit jaar uitgezonden op 8 en  
15 november, bestaat uit twee afleveringen van elk 30 minuten waarin recente, door 
de fondsen gesteunde, aanwinsten door heel Nederland centraal staan en waarin het 
belang van deze aankopen en van collectievorming in het algemeen wordt belicht. 
Met deze afleveringen werden ruim 400.000 kijkers bereikt.

VERENIGING REMBRANDT OP DE TEFAF 

Sinds 2012 staat de Vereniging met een eigen stand op de kunst- en antiekbeurs TEFAF 
in Maastricht. De beurstips die daar verkrijgbaar zijn, van bestuursleden, leden van de 
raad van adviseurs en Rembrandtleden, blijken een extra reden voor leden om langs te 
komen bij de stand. In 2015 is de aanwezigheid van de Vereniging op de TEFAF nadruk-
kelijk ook ingezet voor het werven van nieuwe leden. En er was een mooie primeur: 

vijf recent aangekochte tekeningen 
uit de collectie Van Regteren Altena 
werden op de beurs voor het eerst 
getoond als publiek bezit. Deze  
minitentoonstelling liet het belang 
van de Vereniging Rembrandt en 
het nut van een lidmaatschap zien. 
Tijdens de TEFAF zijn ruim 60 nieuwe 
lidmaatschappen voor in totaal 82 
leden afgesloten. 
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Thuis in Dordrecht

De schilderswinkel van de 
gebroeders Abraham en Jacob 
van Strij was in de late 18de en 
vroege 19de eeuw een bekend 
adres voor Dordtenaren.  
Particulieren konden hier schil-
derijen bestellen en complete 
interieurs laten ontwerpen, 
inclusief betim meringen en 
beschilderd behang. Mede 
dankzij de Vereniging Rembrandt 
kan het Dordrechts Museum het 
werk van deze veelzijdige broers 
steeds beter laten zien in de 
zogenaamde Van Strij-zaal. Het 
onlangs verworven portret van de 
Dordtse kunstliefhebber Hendrik 
Weymans en zijn familie door 
Abraham van Strij heeft in deze 
zaal een centrale plaats gekregen. 

Portret van Hendrik Weymans 
en zijn familie
Abraham van Strij
1816. Olieverf op paneel,  
70,5 x 85 cm 
DORDRECHTS MUSEUM

Bijdrage: € 40.000, waarvan  
€ 20.000 uit het Willem en 
Mary Reus-de Lange Fonds 
(50% van het aankoopbedrag)

VERZAMELGEBIED GESTEUND    SCHILDERKUNST 19DE EEUW



5.3 Samenwerking met strategische partners

FONDSENOVERLEG

De Vereniging Rembrandt opereert zelfstandig, maar onderhoudt goede contacten 
met andere fondsen die zich inzetten voor het gezamenlijke openbaar kunstbezit en 
trekt indien nodig samen met hen op. Zo ook in 2015, tijdens de inspanningen van de 
Vereniging voor een toekomstbestendige Erfgoedwet. In augustus wezen de Vereniging 
Rembrandt, het Prins Bernhard Cultuurfonds, het VSBfonds, Fonds 21 en andere, regio-
nale fondsen de Eerste Kamer in een gezamenlijke persverklaring op enkele wezenlijke 
inhoudelijke en juridische tekortkomingen die zij signaleerden in de voorgestelde nieuwe 
Erfgoedwet. Deze bemoeienis van de kunstfondsen werd ingegeven door een gedeelde 
zorg over de toenemende tendens om kunst in openbare verzamelingen als ‘marktwaar’ 
te beschouwen.

Eerder in 2015 hebben de Vereniging Rembrandt en de Nederlandse Museum- 
vereniging bij de minister gelobbyd om een dreigende halvering van het aankoop- 
budget van het Mondriaan Fonds te voorkomen. Een structurele oplossing werd niet 
gevonden, maar voor 2016 is wel een bedrag van € 1,5 miljoen toegezegd waarmee  
het Mondriaan Fonds museale aankopen kan steunen.

COMMUNICATIE MET MUSEA

Een goede samenwerking met de Nederlandse musea is van groot belang voor de  
Vereniging Rembrandt. Het zijn per slot van rekening het beleid en de daarmee samen-
hangende aanvragen van die musea die het geheel van de Collectie Nederland bepalen. 
Op 15 september 2015 nodigde de Vereniging daarom directeuren van 21 musea uit om 
van hen te horen hoe zij denken over de rol van de Vereniging in de (nabije) toekomst. 
De musea waren zo gekozen dat zij een goede afspiegeling vormen van de door de 
Vereniging gesteunde rijks-, regionale en stedelijke musea in heel Nederland. Enkele 
van de onderwerpen die tijdens deze bijeenkomst aan de orde kwamen, zijn de criteria 
voor steunverlening door de Vereniging Rembrandt, samenwerking, de lobby voor de 
Erfgoedwet en de zorg over de wetenschappelijke verantwoordelijkheden en beheers-
taken van musea. De Vereniging kreeg waardevolle input van haar gesprekspartners  
en zal dit initiatief in de toekomst dan ook zeker herhalen.

‘De lijst kunstwerken waaraan zowel Mondriaan 
Fonds als Vereniging Rembrandt bijdroegen is  
lang en van hoge kwaliteit. In 2015 waren dat 
bijvoorbeeld het monumentale schilderij Entrance  
of the Theatre van Lawrence Alma-Tadema, een 
aankoop van het Fries Museum, en een elegant 
dubbelportret van Amalia van Solms en Charlotte  
de la Trémoïlle door Gerard van Honthorst, een 
aanwinst van Paleis Het Loo. Het levend houden  
van de Nederlandse publieke museale collecties  
is een gezamenlijke taak. Met elkaar, instellingen en 
fondsen, zorgen wij voor een vitale Collectie 
Nederland. Publiek geld alléén is echter vaak 
onvoldoende beschikbaar voor aankopen. Private 
fondsen verlangen op hun beurt dat de rijksoverheid 
zich committeert. De combinatie van publieke en 
private financiële bijdragen is daarom essentieel.’

Birgit Donker, directeur Mondriaan Fonds
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6. Organisatie van de Vereniging  
    Rembrandt

ALGEMENE LEDENVERGADERING

Het hoogste orgaan van de Vereniging Rembrandt is de Algemene Ledenvergadering. 
Zij stelt alle belangrijke zaken met betrekking tot de Vereniging vast, zoals benoe-
mingen van de leden van het bestuur en van de raad van adviseurs, het jaarverslag, de 
jaarrekening, de begroting en beleidsvoornemens. Op 13 juni 2015 vond de Algemene 
Ledenvergadering plaats in de Der Aa-kerk te Groningen. 

BESTUUR

Het bestuur bestaat uit tenminste elf leden en is samengesteld uit onafhankelijke experts 
uit de wetenschaps- en museumwereld, aangevuld met particuliere kunstkenners uit 
het maatschappelijk veld. Eind 2015 telde het bestuur zestien leden en kwam het vijf 
keer bij elkaar.

Het bestuur beslist over aanvragen van musea. Het gaat hierbij om aankopen die  
permanent zullen worden getoond, tenzij de aard van het kunstwerk dit niet toelaat. 
Het museum in kwestie dient een schriftelijke aanvraag in waarin wordt toegelicht hoe 
de beoogde aanwinst past in het collectieplan van het museum en wat de betekenis 
ervan is voor de Collectie Nederland. Om de objectiviteit te bewaren, wordt het ver-
zoek niet mondeling toegelicht door de directeur of conservator van het aanvragende 
museum. De Vereniging Rembrandt vraagt doorgaans een schriftelijk preadvies aan 
derden buiten het bestuur, dat zij laat meewegen bij de besluitvorming. Criteria die het 
bestuur hanteert, zijn of een kunstwerk een aanvulling is op het bestaande openbaar 
kunstbezit en of het tot de beste of betere voorbeelden in zijn soort behoort. Andere 
overwegingen die bij de beslissing van het bestuur meespelen, zijn de historische 
waarde, de documentaire betekenis of de icoonwaarde van het aan te kopen werk. 

Als nieuw lid van het bestuur werd dr. R.R. Kuijten benoemd in de functie van penning-
meester. De heer Kuijten is partner van Life Science Partners.

Daarmee is het bestuur vanaf 13 juni 2015 als volgt samengesteld:

Dr. M. Sanders, voorzitter
Drs. A.A. Fock, vicevoorzitter 
Dr. R.R. Kuijten, 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
Prof. dr. C.B. Smithuijsen
Dr. E.J. van Straaten
Drs. W. Weijland

OVERIGE FUNCTIES BESTUURSLEDEN
(Neven)functies van bestuursleden in 2015 die voor het bestuurslidmaatschap van de 
Vereniging Rembrandt relevant (kunnen) zijn:
— Drs. F.J. Duparc: lid bestuur Stichting Kasteel Middachten; voorzitter Stichting 

Vrienden van de Universitaire Bibliotheken Leiden
— Drs. A.A. Fock: adviseur European Cultural Foundation (ECF) bij het Prins Bernhard 

Cultuurfonds; penningmeester European Cultural Foundation
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— Mevrouw prof. mr. E.M.L. Moerel: lid raad van toezicht Mauritshuis
— Drs. R.C.J.J. Priem: directeur/hoofdconservator Hospitaalmuseum (Memling Museum),  

Brugge (B); lid Wetenschappelijke Adviesraad Museum Abdij van Park, Heverlee (B); 
voorzitter Adviescommissie Samenwerkingsregeling Musea bij Mondriaan Fonds

— Drs. W.M.J. Pijbes: hoofddirecteur Rijksmuseum; lid bestuur Museum Voorlinden; 
lid raad van toezicht Stichting Amstel 218

— Mevrouw dr. H.H. Pijzel-Dommisse: conservator Gemeentemuseum Den Haag; lid 
Adviescommissie Prins Bernhard Cultuurfonds; lid raad van toezicht Huis Doorn

— Mevrouw mr. drs. T.S.M. van Schie: lid raad van toezicht Frans Hals Museum/De 
Hallen; vicevoorzitter bestuur Amsterdamse Kunstraad; voorzitter Commissie 
Musea en Erfgoed 

— Drs. P.J. Schoon: directeur Dordrechts Museum; lid raad van toezicht Rijksmuseum 
Twenthe; lid raad van toezicht G.J. van Heek jr. Fonds; lid Commissie Museale  
Verwervingen sinds 1933; voorzitter Stichting C. Hofstede de Groot/Vrienden van 
het RKD; lid bestuur Brantsen van de Zyp Stichting 

— Drs. W. Weijland: directeur/bestuurder Rijksmuseum van Oudheden; lid raad van 
toezicht VSBfonds, lid bestuur VSB Vermogensfonds 

RAAD VAN ADVISEURS

De raad van adviseurs dient het bestuur van advies. Dit orgaan adviseert op verzoek 
over aanvragen voor financiële steun bij kunstaankopen, maar ook over andere zaken 
die de Vereniging aangaan, zoals fiscale zaken, belangenbehartiging, publiciteit,  
marketing en het werven van nieuwe leden. In 2015 waren er twee bijeenkomsten van 
de raad van adviseurs, waarbij zij onder meer zijn bijgepraat en gehoord over de stand-
punten van de Vereniging Rembrandt over de nieuwe Erfgoedwet en het beleid van 
de Vereniging Rembrandt in algemene zin.

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 13 juni nam de raad van adviseurs afscheid 
van de leden mr. E.Th.E. Groenewald vanwege het volgens de statuten aflopen van zijn 
laatste termijn en dr. R.R. Kuijten vanwege zijn toetreding tot het bestuur. Tevens werd 
als nieuw lid benoemd mr. G.C. Kikkert, kandidaat-notaris bij Bluelyn Rotterdam.

Daarmee is de raad van adviseurs vanaf 13 juni 2015 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. 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
Mr. G.C. Kikkert
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

BUREAU

Het bureau bestaat uit tien personeelsleden, samen goed voor acht fulltime arbeids-
plaatsen. De organisatie wordt aangestuurd door de directeur, hierin ondersteund 
door de secretaris. Het bureau houdt zich onder meer bezig met taken op het gebied 
van marketing, communicatie, financiën, ledenbeheer en ledenadministratie. 
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Eind 2015 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
Drs. Simone (S.D.E.) Bot, financiën
Marja (M.B.) van der Kooi, communicatie
Carolien (J.C.) Haverkate, relatiebeheer
Thomas (T.) Coumans MA, (online) communicatie 
Fenny (F.) van Dokkum, boekhouding
Kirsten (K.N.) Arends, ledenbeheer
Jolanda (J.C.) IJntema, ledenadministratie en secretariaat

In 2015 is afscheid genomen van Cécile Bloys van Treslong, financiën, vanwege haar 
verhuizing naar het buitenland. 

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 het in overeenstemming daarmee. 

In 2014 en 2015 is op voorstel van een werkgroep een profiel opgesteld voor de nieuwe 
voorzitter en vicevoorzitter, waarin de bevoegdheden en werkzaamheden alsook de 
verantwoordelijkheden en verwachtingen aan de orde komen. In 2016 zullen de nieuwe 
voorzitter en vicevoorzitter worden voorgedragen overeenkomstig deze profielen.

Ten minste eenmaal per jaar wordt het functioneren van het bestuur en de directie 
besproken. Daarnaast heeft het bestuur in april en november 2015 uitgebreid stilgestaan 
bij de taken en verantwoordelijkheden van het bestuur en de directie, onder meer in 
het kader van de Cultural Governance Code. In 2016 krijgt dit een vervolg waarbij de 
uitgangspunten van de Governance Code Cultuur een prominente rol spelen.

De Cultural Governance Code is bekend bij de bestuursleden en toepasbaar op de 
organisatie en de activiteiten van de Vereniging Rembrandt. De Vereniging kent een 
bestuursmodel waarbij de directeur onder verantwoordelijkheid van het bestuur func-
tioneert. Op gezette tijden wordt getoetst of dit model 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 panel van experts, 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 rechts-
vorm van de Vereniging past haar goed en komt tot uitdrukking in de sterke betrokken-
heid van de leden. 

De directeur is de centrale figuur bij de uitvoering van de activiteiten en de verwe-
zenlijking 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 
zorgt ervoor dat alle belangrijke beslissingen en strategische documenten door het  
bestuur worden vastgesteld. Van het besprokene tijdens de bestuursvergaderingen 
worden 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 be-
stuurslid dat op welke wijze dan ook betrokken is bij een aanvraag aanwezig zijn, dan 
wordt hem of haar verzocht de vergaderruimte te verlaten voor de duur van de behande-
ling van die aanvraag, zodat van enige invloed op de besluitvorming geen sprake kan zijn. 
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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. 

De financiële commissie, die uit bestuursleden is samengesteld, overlegt met de direc-
teur en het bureau en rapporteert aan het bestuur met betrekking tot risicobeheersing 
en de controle daarvan. De financiële commissie heeft in 2015 vier maal vergaderd.  
De financiële commissie vergadert in aanwezigheid van de directeur en de medewerker  
financiën van het bureau. In 2015 is in het bijzonder aandacht besteed aan het vermogens-
beheer, de overdracht van taken aan de nieuwe penningmeester, het management- 
informatiesysteem (MIS) en risicobeheersing.

Risicomanagement – en het verbeteren daarvan – is een van de belangrijkste aan-
dachtspunten van de financiële commissie. Er is een quick scan uitgevoerd naar de 
strategische, operationele, compliance (regelgeving) en financiële verslaggevingsrisico’s 
en de bestaande controlemaatregelen binnen de Vereniging. Er zijn geen materiële  
tekortkomingen gesignaleerd; er zijn bijvoorbeeld adequate controles ingebouwd in 
het managementinformatiesysteem en de ontwikkeling van nieuwe regelgeving wordt 
proactief gevolgd, mede via branche-informatie van Goede Doelen Nederland. Er is 
sprake van een open cultuur om risico’s te bespreken. In het komende jaar wordt de 
risicoanalyse verder uitgewerkt.

Het bestuur is verantwoordelijk en draagt met de directeur zorg voor een transparante 
publieke verantwoording van de activiteiten, de financiële middelen en de besteding 
van de financiële middelen 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 begroting. 
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 informatiever-
schaffing en de verwerking van wensen, vragen en klachten. Directe belanghebbenden 
van de Vereniging zijn de leden en de musea, oftewel de begunstigers en de begunstigden. 
Daarnaast zijn er nog vele verwante instellingen, zoals overige musea, organisaties op 
het gebied van kunst en cultuur, fondsen, beleidsmakers, media, verzamelaars en andere 
relaties van de Vereniging waarmee contact wordt onderhouden. Door middel van het 
Bulletin van de Vereniging Rembrandt, het jaarverslag, de website, nieuwsbrieven en de 
sociale media worden al deze belanghebbenden op de hoogte gehouden van de acti-
viteiten van de Vereniging. Ook organiseert de Vereniging naast de jaarlijkse Algemene 
Ledenvergadering andere bijzondere bijeenkomsten en ontvangsten in musea voor in 
kunst geïnteresseerde leden en relaties. Het bureau is het aanspreekpunt van de Vereni-
ging 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 2015 is de klachtencommissie eenmaal bijeen gekomen, op 25 september. 
Er zijn in het verslagjaar geen klachten ontvangen. 

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). 
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7. Vermogens- en beleggingsbeleid

EIGEN VERMOGEN

Het belegde vermogen bestaat, in de terminologie van het CBF, 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 be-
leggingen van dit eigen vermogen. Hiermee laat zij de jaarinkomsten uit contributies, 
legaten en schenkingen optimaal ten goede komen aan de doelstelling van de Vereni-
ging. 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. 

BELEGGINGSBELEID

De Vereniging Rembrandt hanteert een defensief beleggingsbeleid. Zij belegt haar  
vermogen en dat van de fondsen met een beleggingsmix van 70% risicomijdende be-
leggingen 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. Gebaseerd op meerjarige ervaring mag van zo’n portefeuille 
een licht hoger rendement worden verwacht dan indien alleen in risicomijdende be-
leggingen zou worden belegd. In 2015 is een positief resultaat bereikt van € 1.457.959, 
ofwel 5,3% over het gemiddeld belegd vermogen. De ontwikkeling van het vermogen 
en de naleving van het beleggingsstatuut bij de vermogensbeheerders wordt ieder 
kwartaal besproken met de individuele vermogensbeheerders, en vervolgens binnen 
de financiële commissie doorgenomen aan de hand van de kwartaalcijfers.

De Vereniging Rembrandt geeft ook in haar beleggingsbeleid waar mogelijk uiting 
aan haar maatschappelijke verantwoordelijkheid. Een aanzienlijk deel van het vermogen 
staat uit bij in Nederland onder toezicht staande financiële instellingen die zich dienen 
te houden aan het anti-clustermunitieverbod. Voor een deel van het vermogen  
wordt het uitsluitingsbeleid van een van ’s werelds grootste duurzame beleggers (het 
Government Pension Fund of Norway) toegepast.1 Een andere vermogensbeheerder past 
actief beheer toe op een duurzame portefeuille, waarbij er belegd wordt in aandelen 
die gescreend zijn op duurzaamheid. De financiële commissie is op dit moment doende 
het beleggingsbeleid op dit punt concreter te formuleren, wat overigens niet betekent 
dat dit aspect niet nu al zorgvuldig wordt meegewogen.
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1. Dit fonds is aangesloten 
bij de United Nations  
Global Compact en de UN 
Principles for Responsible 
Investments en baseert zich 
op de internationale normen 
voor verantwoord beleggen. 
De Global Compact principes 
houden onder meer in dat 
ondernemingen in het  
beleggingsuniversum worden 
uitgesloten die bijvoorbeeld 
niet de internationaal uitge-
vaardigde mensenrechten 
ondersteunen en respecteren, 
noch de effectieve afschaf-
fing van kinderarbeid  
bevorderen.
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8. Ledenontvangsten in 2015
      Samen van kunst genieten

15 JANUARI
Ledenontvangst met introducés 
in het Rijksmuseum van  
Oudheden, Leiden

25 JANUARI

Familiedag Titus Cirkel in het 
Gemeentemuseum Den Haag

29 JANUARI

Jaardiner Van Rijn Cirkel in 
Museum Het Rembrandthuis, 
Amsterdam

8 FEBRUARI

Kinderontvangst in het Natio-
naal Glasmuseum, Leerdam

9-10 FEBRUARI
Preview tentoonstelling Late 
Rembrandt in het Rijksmuseum 
Amsterdam

9 MAART
Ontvangst Saskia Cirkel in de 
Oude Kerk, Amsterdam, met 
een bezoek aan de tentoon-
stelling Late Rembrandt 

24 MAART
Preview tentoonstelling  
De oase van Matisse in het  
Stedelijk Museum Amsterdam

2 APRIL

Ontvangst Titus Cirkel rond  
de werken van Steve McQueen 
in het Stedelijk Museum  
Amsterdam

16 APRIL
Ledenontvangst met introducés 
in Paleis Het Loo, Apeldoorn

23 APRIL
Jaardiner Titus Cirkel in  
het Allard Pierson Museum,  
Amsterdam

19 APRIL

Ontvangst Utrechtse  
Rembrandt Cirkel rond het  
Petrusbeeld in Museum  
Catharijneconvent, Utrecht

16 MEI

Ontvangst Caius Cirkel rond 
het Petrusbeeld in Museum 
Catharijneconvent, Utrecht

20 MEI

Rembrandtdiner voor Gilde-
meesters en Hollandse meesters 
rond de tentoonstelling  
De oase van Matisse in het  
Stedelijk Museum Amsterdam

28 MEI
Ledenontvangst met introducés 
rond de werken van Medardo 
Rosso en Abraham Bloemaert 
in Museum Boijmans Van  
Beuningen, Rotterdam

7 JUNI

Kinderontvangst rond de  
tentoonstelling De oase van 
Matisse in het Stedelijk  
Museum Amsterdam

13 JUNI

Algemene Ledenvergadering 
en ontvangst rond de tentoon-
stelling Hendrik Werkman in 
het Groninger Museum

18 JUNI

Ontvangst Saskia Cirkel rond 
Entrance of the Theatre van 
Lawrence Alma-Tadema in  
Keramiekmuseum Princessehof, 
Leeuwarden

30 JUNI
Ontvangst Gildemeesters en 
Hollandse meesters rond de 
Bacchant van Adriaen de Vries 
in het Rijksmuseum Amsterdam

23 AUGUSTUS

Ontvangst Van Rijn Cirkel rond 
de glassculpturen van Roni 
Horn in het Kröller-Müller  
Museum, Otterlo
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8. Ledenontvangsten in 2015
      Samen van kunst genieten

6 SEPTEMBER

Ontvangst alle cirkels rond de 
Bacchant van Adriaen de Vries 
in het Rijksmuseum Amsterdam

13 SEPTEMBER

Kinderontvangst in het  
Nederlands Zilvermuseum, 
Schoonhoven

16 SEPTEMBER

Ontvangst KOG-Vereniging 
Rembrandt Cirkel in het  
Stadsarchief Amsterdam

18 SEPTEMBER

Ledenontvangst met introducés 
rond de tekeningen van Knip in 
het Rijksmuseum Amsterdam

24 SEPTEMBER
Preview tentoonstelling 
Munch: Van Gogh voor  
leden die bijdragen aan het 
Themafonds Moderne en  
Hedendaagse Kunst in het Van 
Gogh Museum, Amsterdam

25 SEPTEMBER

Ledenontvangst met introducés 
in Breda’s Museum rond de 
aankoop van het schilderij 
Christus en de Samaritaanse 
vrouw bij de stad Breda

11 OKTOBER
Preview tentoonstelling Van 
Bosch tot Breugel in Museum 
Boijmans Van Beuningen,  
Rotterdam 

14-15 OKTOBER
Preview tentoonstelling Azië > 
Amsterdam in het Rijksmuseum 
Amsterdam

18 OKTOBER

Najaarsontvangst rond de ten-
toonstelling Nederland dineert 
in Gemeentemuseum Den Haag

5 NOVEMBER

Rembrandtlezing ‘No guts,  
no glory’, in de aula van de 
Universiteit van Amsterdam

8 NOVEMBER
Jaardiner Saskia Cirkel in Mu-
seum Belvédère, Heerenveen

15 NOVEMBER
Jaardiner Utrechtse Rembrandt 
Cirkel in Museum Boijmans 
Van Beuningen, Rotterdam

24 NOVEMBER

Ledenontvangst met introducés 
rond de tentoonstelling over 
Leonard Freed in het Joods 
Historisch Museum, Amsterdam

12 DECEMBER

Jaardiner Caius Cirkel in  
het Kröller-Müller Museum, 
Otterlo
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TOTALE 
INKOMSTEN

€ 6.178.188

EIGEN 
FONDSENWERVING

€ 3.595.229

ACTIES VAN 
DERDEN

€ 1.125.000

ERFSTELLINGEN 
EN LEGATEN

€ 1.276.073

BELEGGINGEN 
EN RENTEBATEN

€ 1.457.959

PRINS BERNHARD
CULTUURFONDS 

€ 725.000

BANKGIRO
LOTERIJ

€ 400.000

GIFTEN

€ 1.704.773

CONTRIBUTIES

€ 614.383



67  JAARVERSL AG VAN DE VERENIGING REMBRANDT 2015

TOTALE 
INKOMSTEN

€ 6.178.188

BESTEED 
AAN DOELSTELLING

€ 3.230.814
BEWUSTWORDING 

€ 14.665  

BELANGEN BEHARTIGING

€ 43.799 

KOSTEN 
ORGANISATIE

€ 1.200.168

RESULTAAT 
BESTEMMING

€ 1.529.806 

KUNSTAANKOPEN

€ 3.172.350

T.B.V. EIGEN FONDSENWERVING

€ 180.025

T.B.V. BEHEER & ADMINISTRATIE

€ 240.034

T.B.V. DOELSTELLING

€ 780.109

KOSTEN
BELEGGINGEN

€ 217.400

Baten en lasten 2015 
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Jaarrekening 
van de Vereniging 

Rembrandt
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9. Jaarrekening 2015
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ACTIVA  31-12-2015  31-12-2014
   €  €

Materiële vaste activa (1)
Kunstvoorwerpen  1   1 

Financiële vaste activa (2)
Effecten  17.032.906   35.259.564 

Vorderingen en overlopende activa (3) 820.042  2.105.444

Liquide middelen (4) 23.825.848  3.814.688
   24.645.890   5.920.132 

   41.678.797   41.179.696

PASSIVA

Reserves en fondsen

Reserves (besteedbaar)
Overige reserves (5) 25.051.956  24.384.250
Bestemmingsreserves (6) 955.585  955.585
Totaal reserves  26.007.541  25.339.835

Fondsen (geoormerkt) (7)
Rembrandtfondsen op Naam 13.931.470  13.435.796
Themafondsen 511.355  249.929
Cirkels 253.457  148.457
Totaal Fondsen en Cirkels  14.696.282  13.834.182

Totaal eigen vermogen  40.703.823  39.174.017

Kortlopende schulden (8)  974.974  2.005.679

   41.678.797  41.179.696
 

Balans per 31 december 2015 (na bestemming resultaat)
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Staat van baten en lasten over 2015 (en resultaatbestemming)

   2015  2015  2014  2016
    Werkelijk  €  Begroting  €  Werkelijk  €  Begroting  €
Baten        
Baten uit eigen fondsenwerving (9)        
Contributies  614.383    535.000    529.549    655.000  
Giften  1.704.773    1.722.500    1.265.793    1.744.000  
Erfstellingen en legaten  1.276.073    p.m.    3.164.188    p.m.  
    3.595.229    2.257.500    4.959.530    2.399.000 
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  319.975    —      337.295    —    
Valutaresultaat  40.237    —      —      —    
Koerswinst effecten  1.097.747    1.600.000    2.763.387    1.200.000  
    1.457.959    1.600.000    3.100.682    1.200.000 

Som der baten  6.178.188  4.982.500  9.185.212  4.724.000
        
Lasten        
Besteed aan doelstellingen (12)        
Kunstaankopen 3.172.350   p.m.   7.437.857   p.m.  
Belangenbehartiging 43.799   p.m.   171.077   p.m.  
Bewustwording 14.665   p.m.   14.665   p.m.  
   3.230.814   p.m.   7.623.599   p.m. 
Kosten eigen organisatie (13)        
Personeelskosten 614.607  605.000  565.482  668.000 
Huisvestingskosten 53.971  53.500  41.974  61.000 
Publiciteit en communicatie 362.814  330.000  319.587  340.000 
Automatisering 61.970  50.000  73.130  63.000 
Accountants- en administratiekosten 20.287  20.000  24.438  18.000 
Kantoorkosten 48.450  34.000  30.841  42.000 
Algemene kosten 38.069  35.000  31.008  40.000 
   1.200.168  1.127.500  1.086.460  1.232.000

Kosten van beleggingen  217.400  220.000  176.538  250.000

Som der lasten*  4.648.382  1.347.500*  8.886.597  1.482.000*
        

Saldo van baten en lasten  1.529.806  3.635.000  298.614  3.242.000
        
Resultaatbestemming         
Toevoeging aan reserves (besteedbaar)  667.706    344.717  
Bestemmingsreserves   —    —  
Acquoy-Nairac Fonds voor bijzondere aankopen  —    —  
Toevoeging/onttrekking aan fondsen (geoormerkt)  862.100     -46.103   
    1.529.806      298.614   
        
Bestedingspercentage baten: 52,29% (3,230/6,178 miljoen) 83,00% (7,624/9,185 miljoen)  
Bestedingspercentage lasten: 69,50% (3,230/4,648 miljoen) 85,79% (7,624/8,886 miljoen)  
 

*Som der lasten wordt vertekend t.o.v. begroting omdat besteed aan doelstellingen in de begroting een p.m. post is.
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Slootje met overhangende dopheide 
Jan Mankes 
1914. Olieverf op doek, 24,3 x 30,3 cm
MUSEUM BELVEDERE, HEERENVEEN / 

OTTEMA-KINGMA STICHTING

Bijdrage: € 70.000, waarvan  
€ 50.000 uit het BankGiro Loterij 
Aankoopfonds en € 20.000 uit 
het Themafonds Moderne en 
Hedendaagse Kunst  
(50% van het aankoopbedrag)

Wat een aankoop kan losmaken

Voor Han Steenbruggen, directeur van Museum Belvédère, 
was de aankoop van deze experimentele vroege Mankes 
een klein feestje. Een feestje dat hij dit jaar op een wel heel 
toepasselijke wijze gaat vieren. Hij nodigde alle kunstenaars 
die op een of andere manier betrokken zijn bij het museum 
uit om een kunstwerk te maken in reactie op Mankes’ Slootje 
met overhangende dopheide. Schilders, fotografen, realisten of 
abstracten: de kunstenaars mogen hun fantasie de vrije loop 
laten, mits zij het formaat van Mankes’ schilderij aanhouden. 
Vanaf 15 augustus (de verjaardag van Jan Mankes) zal deze 
bonte verzameling worden getoond door middel van een 
speciale presentatie in Museum Belvédère.

VERZAMELGEBIED GESTEUND    MODERNE EN HEDENDAAGSE KUNST
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Kasstroomoverzicht 2015 2014
  € €
Liquide middelen begin van het jaar 3.814.688 2.975.506
Liquide middelen einde van het jaar 23.825.848 3.814.688
   
Te verklaren toename (2014: toename) 20.011.160 839.182

Overschot volgens de staat van baten en lasten 1.529.806 298.614
Af: daarin begrepen koerswinst effecten & valutaresultaat -1.137.984  -2.763.387
   
Saldo toename liquiditeit (2014: afname) 391.822 -2.464.773
Afname beleggingen exclusief koerswinst (2014: toename) 19.364.641  -807.460
Afname: vorderingen op korte termijn (2014: toename) 1.285.402 -998.123
Afname: schulden op korte termijn (2014: toename) -1.030.705 282.465
Inbreng Nationaal Fonds Kunstbezit - 4.827.073  
 
Saldo toename van liquide middelen (2014: toename) 20.011.160 839.182
  

 

 
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 resultaatposten die geen operationele 
kasstroom met zich meebrengen en voor kasstromen die in de betreffende periode geen resultaatpost 
zijn.

Kasstroomoverzicht



Algemeen

Het doel van de Vereniging is het behouden van kunstschatten voor Nederland, het 
verrijken van het Nederlands openbaar kunstbezit, het daartoe vergroten van de  
publieke belangstelling voor en het verhogen van de kennis van het roerend cultureel 
erfgoed, in het bijzonder in Nederlandse openbare collecties. 
Bij de inrichting van de jaarrekening is voldaan aan de Richtlijnen Fondswervende  
instellingen van de Raad voor de Jaarverslaggeving, in het bijzonder Richtlijn 650 
Fondsenwervende instellingen.

WAARDERINGSGRONDSLAGEN

MATERIËLE VASTE ACTIVA (1)

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.

FINANCIËLE VASTE ACTIVA (2)

EFFECTEN

De effecten worden gewaardeerd tegen marktwaarde (beurswaarde) per balansdatum. 
Zowel gerealiseerde als niet gerealiseerde koersmutaties worden in de staat van baten 
en lasten opgenomen. De effecten worden aangehouden ter belegging. Participaties in 
niet frequent marktgenoteerde beleggingsinstellingen worden gewaardeerd tegen de 
door de beheerder van deze beleggingsinstelling gerapporteerde intrinsieke waarde 
(zijnde de marktwaarde van de participaties op basis van de onderliggende intrinsieke 
waarden, eventueel vastgesteld op basis van waarderingsmodellen).

VORDERINGEN EN OVERLOPENDE ACTIVA (3)

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

LIQUIDE MIDDELEN (4)

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

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

Het vermogen is gesplitst in reserves (besteedbaar) en fondsen (geoormerkt) bestaande 
uit Fondsen op Naam, Themafondsen en Cirkels. Het bestuur geeft door de benoeming 
van de reserves aan op welke wijze zij de haar ter beschikking staande middelen wenst 
aan te wenden. Wanneer het bestuur een deel van de reserves heeft afgezonderd voor 
een speciaal doel, is deze reserve opgenomen als een bestemmingsreserve.
Wanneer door derden aan een deel van de middelen een specifieke besteding is gegeven, is 
dit deel aangemerkt als 'bestemmingsfonds'. Fondsen onderscheiden zich dus in die 
zin van reserves, dat niet het bestuur, maar een derde een bestemming aan de middelen 
heeft gegeven. Na de overeengekomen termijn van 25 jaar, tenzij anders vermeld, wordt 
het resterende fondsvermogen toegevoegd aan de overige reserves.
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Toelichting op de balans en de staat van 
baten en lasten



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 pensioen-
regeling betreft een beschikbare premieregeling.
 
RESULTAATBEPALINGSGRONDSLAGEN

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

BATEN
BATEN UIT EIGEN FONDSENWERVING (9)

De baten uit eigen fondsenwerving worden verantwoord voor het door de Vereniging 
ontvangen bedrag zonder dat de door de eigen organisatie gemaakte kosten in minde-
ring 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 be-
trouwbaar kan worden vastgesteld. Voorlopige uitbetalingen in de vorm van voor-
schotten worden in het boekjaar waarin ze worden ontvangen verantwoord als baten 
uit nalatenschappen, voor zover deze niet reeds in een voorgaand boekjaar zijn verant-
woord. 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 het blote eigendom.
Bijdragen die zijn ontvangen van sponsors, zijnde bijdragen waar geen evenredige te-
genprestatie voor de geleverde goederen of diensten tegenover staat, worden verant-
woord 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 
'rentebaten en baten uit beleggingen'. De kosten van beleggingen, zoals bankkosten 
en kosten van beheer door derden en de eigen organisatie worden afzonderlijk in 
de staat van baten en lasten verantwoord onder 'kosten beleggingen'. In de 
toelichting op de staat van baten en lasten wordt inzicht gegeven in de resultaten 
van het beleggingsbeleid.

LASTEN
BESTEDINGEN AAN DE DOELSTELLING (12)

Bestedingen aan de doelstelling betreffen bestedingen ten behoeve van de doel-
stellingen van de Vereniging zoals bovenstaand vermeld onder Algemeen (op p.74).

KOSTEN VAN DE EIGEN ORGANISATIE (13)

De kosten eigen organisatie bestaan uit de volgende elementen:
–  kosten eigen fondsenwerving  
–  kosten ten behoeve van de doelstelling  
–  kosten van beheer en administratie
–  kosten van beleggingen
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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 TEN BEHOEVE VAN DE DOELSTELLING

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

KOSTEN VAN BEHEER EN ADMINISTRATIE

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

KOSTEN VAN BELEGGINGEN

Kosten van beleggingen zijn kosten van beheer door derden en bankkosten.

GRONDSLAGEN VOOR DE KOSTENVERDELING

De toerekening van de kosten is gebaseerd  op een door de Vereniging gemaakte 
inschatting. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een consistente methodiek 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.

GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN HET KASSTROOMOVERZICHT

Het kasstroomoverzicht wordt opgesteld volgens de indirecte methode. 
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Balans

Activa

MATERIËLE VASTE ACTIVA (1)

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

FINANCIËLE VASTE ACTIVA  (2)

EFFECTEN
De waarde van het totale effectenbezit is gedurende 2015 met een totaal van  € 18.226.658 
afgenomen tot € 17.032.906. 

Het verloop van de effecten is als volgt weer te geven:
 € €
Marktwaarde (beurswaarde) per 1 januari 2015 35.259.564
Bij: aankopen in 2015, tegen inkoopwaarde 20.498.039
   55.757.603
Af: verkopen in 2015, tegen verkoopwaarde  -39.822.444
  15.935.159
Ongerealiseerd resultaat 2015 451.923
Gerealiseerd resultaat 2015 645.824
  1.097.747

Marktwaarde (beurswaarde) per 31 december 2015  17.032.906
   

De specificatie van de balanswaarde beleggingen luidt: 31-12-2015 31-12-2014
 € €
Aandelen 17.032.906 11.197.021
Obligaties en overige — 24.062.543

Marktwaarde (beurswaarde) per 31 december 17.032.906 35.259.564

De Vereniging Rembrandt hanteert een defensief beleggingsbeleid. Zij belegt haar ver-
mogen 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 2015 was 32% belegd in zakelijke waarden (eind 2014 32%). 
Medio 2015 is besloten de volledige obligatieportefeuille te verkopen, vanwege slechte 
marktomstandigheden. Het saldo dat hierbij is vrijgekomen is gedurende de rest van 
2015 aangehouden op bedrijfsspaarrekeningen bij drie banken en voor een deel cash. 
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VORDERINGEN EN OVERLOPENDE ACTIVA  (3)

Vorderingen en overlopende activa 31-12-15 31-12-14
 € €
Erfstellingen en legaten 387.773 1.591.993
Overige vorderingen en overlopende activa 432.269 513.451

 820.042 2.105.444

Erfstellingen en legaten
Erfstellingen en legaten begin van het boekjaar   1.591.993 805.028
Toezeggingen gedurende boekjaar (erfstellingen en legaten) 1.275.924 3.234.188
Afwaardering nalatenschappen voorgaande jaren — - 70.000
 2.867.917 3.969.216
Ontvangsten gedurende boekjaar 2.480.144 2.377.223
Erfstellingen en legaten eind van het boekjaar 387.773 1.591.993
   
Overige vorderingen en overlopende activa  
Debiteuren 33.165 42.832
Nog te ontvangen overige bedragen  47.520 133.499
Eenmalige schenking 300.000 —
Dividendbelasting — 9.987
Waarborgsommen 10.713 9.044
Vooruitbetaalde kosten 6.821 5.461 
Nog te ontvangen bijdragen van derden inzake kunstaankopen — 312.628
Lening u/g t.b.v. renteloze lening aan Museum Prinsenhof 34.050 —
 432.269 513.451

LIQUIDE MIDDELEN (4)

Liquide middelen  2015  2014 
  €   € 
Beleggersrekening   813.716   2.152.782 
Rekening-courant   2.030.959   289.226 
Bedrijfsspaarrekening   20.981.173   1.372.680 
   
Saldo per 31 december   23.825.848   3.814.688  

De liquide middelen zijn direct opeisbare tegoeden. Van de liquide middelen staat  
eind 2015 € 813.716 (2014: € 2.152.782) uit op een beleggingsrekening. Op de rekening-
courant staat kortstondig per eind 2015 een bedrag van € 2 mln dat begin 2016 direct is 
overgemaakt naar de bedrijfsspaarrekeningen. De bedrijfsspaarrekeningen zijn in 2015 
gespreid over drie verschillende banken. 
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Passiva

RESERVES EN FONDSEN

    
RESERVES (BESTEEDBAAR) 

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

Reserves (besteedbaar) 2015 2014
 € €
Saldo per 1 januari 24.384.250 24.039.533
Bij: uit bestemming saldo staat van baten en lasten  667.706 344.717

Saldo per 31 december  25.051.956 24.384.250
   

BESTEMMINGSRESERVES (6) 
Acquoy-Nairac Fonds voor bijzondere aankopen
Dit fonds is door het bestuur bestemd voor bijzondere aankopen. Het fonds is opgericht 
in 1928 en draagt sinds 2001 de naam van de schenkers uit dankbaarheid voor de 
 genereuze nalatenschap van de heer en mevrouw Acquoy-Nairac. Het fondsvermogen 
ad € 955.585 onderging in 2015 geen wijziging.

FONDSEN (GEOORMERKT ) (7)
Hieronder is een overzicht opgenomen van de fondsen: Rembrandtfondsen op Naam, 
Themafondsen en Cirkels. 

De stand van de fondsen per 1 januari 2015 bedroeg € 13.834.182.  
Na toevoeging van de rente/rendement en de dotaties en na aftrek van de kosten en 
de bijdragen is de stand van de fondsen € 14.696.282 per 31 december 2015. 
Het saldo van de Rembrandtfondsen op Naam, Themafondsen en Cirkels is in 2015 met 
€ 862.100 toegenomen.

REMBRANDTFONDSEN OP NAAM
Een Rembrandtfonds 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 aan-
gewend 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 ver-
rijking van het Nederlands openbaar kunstbezit. 
In 2015 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 2015 is uit dien hoofde € 1.049 aan het fondsvermogen toegevoegd. 
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 Stand per Rente/ Bij: Dotatie Af: Bijdragen Stand per
 01-jan-15 rendement Totaal  31-dec-15
Rembrandtfondsen op Naam     
Nationaal Fonds 1930  1.086.874    —      1.086.874 
Fonds Cleyndert  167.839   1.049   —      168.888 
Hendrik de Jong Fonds  186.715   4.513   —     6.175   185.053 
Beatrijs de Rooy Fonds  35.782   5   —     35.000   787 
Jaap en Johanna van der Lee-Boers Fonds  55.641    —     6.000   49.641 
Stortenbeker Fonds  449.755    100.000   80.000   469.755 
Dura Kunstfonds  1.427.541   60.387   —     300.000   1.187.928 
Ina van Doormaal Fonds  100.000    —      100.000 
Daan Cevat Fonds  100.000    —     6.513   93.487 
Fonds voor de 20ste-eeuwse Nederlandse Schilderkunst  209.000    —      209.000 
Fonds Leppink-Postuma  120.000    —      120.000 
Claude Monet Fonds  62.000    15.000   50.000   27.000 
P.H. Soeters Fonds voor de 20ste-eeuwse Glaskunst  79.250    —      79.250 
BankGiro Loterij Aankoopfonds  49.237    400.000   449.237   —   
Kruger Fonds  48.299    —      48.299 
A.M. Roeters van Lennep Fonds  2.560.627    —     100.000   2.460.627 
Gisbert van Laack Fonds  614.707    —      614.707 
A. Quist-Rütter Fonds  243.283    —      243.283 
Ekkart Fonds  66.389    —     40.250   26.139 
Maljers-de Jongh Fonds  30.000    20.000   30.000   20.000 
Liente Dons Fonds  30.000    15.000    45.000 
Mevrouw dr. E. Frederiks Fonds  196.000    —      196.000 
Mr. J.J. A.M. Kennis Fonds  15.000    15.000    30.000 
Willem en Mary Reus-de Lange Fonds   428.783    —     20.000   408.783 
Fonds 1931  100.000    —      100.000 
Mevr. J.J. den Boer-den Herder Fonds  100.000    15.000    115.000 
Innorosa Fonds  30.000    30.000    60.000 
E.A. en C.M. Alkema-Hilbrands Fonds  16.000    16.000    32.000 
Nationaal Fonds Kunstbezit  4.827.073   161.636   —      4.988.709 
Mevrouw M. Boersma Fonds   —      282.759    282.759 
Ruze Fonds  —      75.000    75.000 
Van der Klaauw Fonds   —      15.000    15.000 
Fonds voor Klassieke Beeldende Kunst   —      17.500    17.500 
Alida Fonds i.o.  —      75.000    75.000 
Schoufour-Martin Fonds i.o.  —      300.000    300.000 
  13.435.796   227.590   1.391.259   1.123.175   13.931.470 
Themafondsen     
Glas  29.800    14.500    44.300 
Moderne en Hedendaagse Kunst  27.500    75.500   20.000   83.000 
Prenten en Tekeningen  21.000    68.366        89.366 
17de-eeuwse Schilderkunst  44.500    40.500   38.440   46.560 
18de-eeuwse Schilderkunst  7.500    2.500    10.000 
19de-eeuwse Schilderkunst  17.000    25.000   20.000   22.000 
Zilver  27.750    24.500    52.250 
Middeleeuwen  2.500    4.500    7.000 
Niet-Westerse kunst*  7.500    4.500   15.000   - 3.000 
Beeldhouwkunst  23.500    23.500    47.000 
Toegepaste kunst (voorheen Kunstnijverheid)  14.879    3.500    18.379 
Fotografie  15.500    16.000    31.500 
Themafonds ten behoeve van Claude Monet Fonds  11.000    52.000    63.000 
  249.929  —     354.866   93.440   511.355 
Cirkels     
Titus Fonds  92.999    104.000    196.999 
Utrechtse Rembrandt Cirkel  24.757    52.500   52.500   24.757 
Caius Fonds  1.701    45.900   45.900   1.701 
Saskia Fonds  13.000    21.000   34.000   —   
Van Rijn Fonds  —      31.000   31.000   —   
KOG-Vereniging Rembrandt Fonds i.o.  16.000    14.000        30.000 
  148.457   —     268.400   163.400   253.457 
       13.834.182   227.590   2.014.525   1.380.015   14.696.282 

Fondsen

*Er is een voorschot op de te verwachten dotaties 2016 genomen bij de bijdrage 2015



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 2015 is € 4.513 aan rente aan het fonds toegevoegd. Ten laste van dit fonds werd in 
2015 € 6.175 gebracht als bijdrage aan een aankoop van Teylers Museum.

Beatrijs de Rooy Fonds (1998)
Dit fonds is vanaf 1998 gevormd door een periodieke gift die in de vorm van een 
 lijfrente is gedaan voor een aaneengesloten periode van 10 jaar. 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 
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 2015 € 5 toegevoegd teneinde het vermogen aan te passen aan 
de stijging van de kosten van levensonderhoud. Ten laste van dit fonds werd in 2015 
€ 35.000 gebracht als bijdrage aan een aankoop van Paleis Het Loo.

Jaap en Joanna van der Lee-Boers Fonds (2000)
De doelstelling van dit fonds, dat op 20 december 2000 werd ingesteld, is het verlenen 
van financiële steun voor de aankoop van voorwerpen van glaskunst ten behoeve van 
openbare kunstcollecties in Nederland en al hetgeen daarmede verband houdt of 
daaraan bevorderlijk kan zijn. 
Ten laste van dit fonds werd in 2015 € 6.000 gebracht als bijdrage aan een aankoop 
van Gemeentemuseum Den Haag. 

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 2015 is € 100.000 toegevoegd aan het fonds middels een 
 periodieke schenking. Ten laste van dit fonds werd in 2015 € 80.000 gebracht als 
 bijdrage aan een aankoop van Kasteel Duivenvoorde. 

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 Kunst-
fonds. Het vermogen wordt apart geadministreerd; het risico met betrekking tot het 
rendement ligt bij het Job Dura Fonds. Dankzij een schenking in 2012 van € 250.000 
blijft het Dura Kunstfonds in stand tot 2037.
In 2015 is € 60.387 toegevoegd aan het fonds. Ten laste van dit fonds werd in 2015 
€ 300.000 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 nagedach-
tenis van zijn dochter werd ingesteld met het oog op haar liefde voor in het bijzonder 
werken uit de school van Barbizon, is het verlenen van steun voor het aankopen van 
werken van deze school. 
Het fonds werd op 1 september 2006 ingesteld. Het fondsvermogen ad € 100.000  
onderging in 2015 geen wijziging.
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Daan Cevat Fonds (2006)
De doelstelling van dit fonds is het verlenen van financiële steun voor de aankoop van 
werken van Rembrandt alsmede van kunstenaars door wie Rembrandt is beïnvloed of 
werken van kunstenaars die door Rembrandt zijn geïnspireerd. Het fonds werd op 
18 augustus 2006 ingesteld door een periodieke schenking van € 30.000 over een 
 periode van vijf jaar. 
Ten laste van dit fonds werd in 2015 € 6.513 gebracht als bijdrage aan een aankoop van 
Teylers Museum. 

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. 
Het fondsvermogen ad € 209.000 bleef in 2015 ongewijzigd.

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 Twenthe of in de tweede plaats voor een van de 
andere Overijsselse musea. Op 19 december 2008 werd dit fonds opgericht door een 
periodieke schenking van € 40.000 over een termijn van vijf jaar. 
Het fondsvermogen ad € 120.000 bleef in 2015 ongewijzigd.

Claude Monet Fonds (2009)
Dit fonds is opgericht op 28 december 2009. De doelstelling van het fonds is het verlenen 
van financiële steun voor het bevorderen van het verwerven van impressionistische 
schilderkunst. 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 verduide-
lijken is hiervoor het Themafonds ten behoeve van het Claude Monet Fonds opgericht. 
Ten laste van dit fonds werd in 2015 € 50.000 gebracht als bijdrage aan een aankoop 
van het Zaans Museum. 

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 ver-
lenen 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.’ 
Het fondsvermogen ad € 79.250 bleef in 2015 ongewijzigd.

BankGiro Loterij Aankoopfonds (2010)
Het BankGiro Loterij Aankoopfonds is ingesteld op 11 februari 2010. De doelstelling van 
het fonds is het verlenen van financiële steun bij de aankoop van kunstwerken door 
Nederlandse musea die zelf geen directe meerjarige bijdrage voor kunstaankopen van 
de BankGiro Loterij ontvangen. Gedurende vijf jaar stelt de BankGiro Loterij jaarlijks 
€ 300.000 voor dit fonds beschikbaar. In 2013 is dit bedrag verhoogd naar € 400.000. 
In 2015 is € 400.000 toegevoegd aan het fonds. Ten laste van dit fonds werd in 2015 
€ 449.237 gebracht als bijdrage aan aankopen van Kasteel Duivenvoorde, Museum De 
Lakenhal, Zaans Museum, Museum Prinsenhof Delft, Museum Belvédère en Keramiek-
museum Princessehof.

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 2015 geen wijziging.
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 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. 
Ten laste van dit fonds werd in 2015 € 100.000 gebracht als bijdrage aan een aankoop 
van Paleis Het Loo. 

Gisbert van Laack Fonds (2011)
Het Gisbert van Laack Fonds is ingesteld op 8 december 2011 en heeft tot doel het verlenen 
van financiële steun voor de aankoop van kunst(voorwerpen) die betrekking hebben op 
– onder meer – de Rijnvaart, de stad en haven van Rotterdam. 
Het vermogen ad € 614.707 onderging in 2015 geen wijziging.

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. 
Het fondsvermogen ad € 243.283 bleef in 2015 ongewijzigd. 

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 van € 111.230. In 2015 zijn drie beurzen 
toegekend: één aan het Dordrechts Museum ter hoogte van € 15.000, één aan het  
Nationaal Glasmuseum ter hoogte van € 20.000 en een ander aan Museum Beelden 
aan Zee ter hoogte van € 5.250.

Maljers-de Jongh Fonds (2012)
Dit fonds is opgericht op 16 november 2012. De doelstelling van het fonds is het verlenen 
van financiële steun voor de aankopen door Nederlandse musea van kunst uit de periode 
1850 tot en met 1920. Gedurende vijf jaar wordt jaarlijks door de schenkers een donatie 
gedaan van € 20.000, waardoor in 2015 € 20.000 aan het fonds is toegevoegd. In 2015 is 
€ 30.000 ten laste van het fonds gebracht als bijdrage aan een aankoop van het Kröller- 
Müller Museum.

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, waardoor in 2015 € 15.000 aan dit fonds 
is toegevoegd.

Mevrouw dr. E. Frederiks Fonds (2013)
Dit fonds is in 2013 opgericht uit het legaat (€ 230.000) van mevrouw dr. E. Frederiks  
dat de Vereniging Rembrandt ontving. Zij was erelid van de Vereniging van 1994 tot 
2012. De doelstelling van het fonds is het verlenen van financiële steun bij de aankoop 
van werken van schilderkunst of kunstnijverheid van vóór 1880 ten behoeve van het 
 Nederlands openbaar kunstbezit. In 2015 onderging het fondsvermogen ad € 196.000 
geen wijziging.
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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, waardoor er in 2015 € 15.000 is toegevoegd aan het fonds.

Willem en Mary Reus-de Lange Fonds (2013)
Het Willem en Mary Reus-de Lange Fonds 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 Erfgoed-
centrum Diep in Dordrecht, met een voorkeur voor kunstnijverheid, textiel, meubelen 
en kunstvoorwerpen in ruimere zin, gerelateerd aan de stad Dordrecht en haar regio. 
In 2015 is € 20.000 ten laste van dit fonds gebracht als bijdrage aan een aankoop van 
het Dordrechts Museum.

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. 
In 2015 onderging het fondsvermogen ad € 100.000 geen wijziging.

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. 
In 2015 is er een donatie van € 15.000 toegevoegd aan het fonds.

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. Gedurende vijf jaar wordt door de oprichters  van het fonds een donatie 
gedaan van € 30.000, waardoor er in 2015 € 30.000 is toegevoegd aan het fonds.

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, waardoor er in 2015 € 16.000 is toegevoegd 
aan het fonds.

Nationaal Fonds Kunstbezit (2014)
Het Nationaal Fonds Kunstbezit is voortgekomen uit de Stichting Nationaal Fonds 
Kunstbezit (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.
Het vermogen wordt apart geadministreerd. In 2015 is € 161.636 toegevoegd aan het fonds.
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De Raad van Toezicht is als volgt samengesteld:
L.J. de Waal voorzitter
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

M. Boersma Fonds (2015)
Dit fonds is in 2015 opgericht uit de nalatenschap van mevrouw M. Boersma dat de 
Vereniging Rembrandt ontving. De doelstelling van het mevrouw M. Boersma Fonds is 
het steunen van aankopen op het gebied van de 20ste-eeuwse schilderkunst met een 
voorkeur voor figuratieve kunst.
Het fonds is in februari 2015 ingesteld en bedraagt € 282.759.

Ruze Fonds (2015)
De doelstelling van het in 2015 opgerichte Ruze Fonds is het ondersteunen van aankopen 
door de Vereniging Rembrandt van werken door Nederlandse kunstenaars uit de eerste 
helft van de 20ste eeuw, bij voorkeur schilderkunst en beeldhouwkunst.
Met een eenmalige schenking ad € 75.000 is het fonds in juli 2015 ingesteld.

Van der Klaauw Fonds (2015)
De doelstelling van het Van der Klaauw Fonds is het verlenen van een financiële bijdrage 
aan Nederlandse musea en aanverwante instellingen om een jonge afgestudeerde  
restaurator onderzoek te laten verrichten naar de materiële staat van kunstwerken op 
papier of op aanverwante dragers, resulterend in een tentoonstelling, tentoonstellings- 
of collectiepublicatie; tot de opdracht kan mede het formuleren van uit het onderzoek 
voortvloeiende conserverings- en restauratiewerkzaamheden behoren.
Gedurende vijf jaar wordt door de oprichters van het fonds jaarlijks een donatie gedaan 
van € 15.000, waardoor er in 2015 € 15.000 aan het fonds is toegevoegd. Het fonds is in 
november 2015 ingesteld.

Fonds voor Klassieke Beeldende Kunst (2015)
De doelstelling van het in 2015 opgerichte fonds is het ondersteunen van kunstaankopen 
van voor 1910, een en ander in de ruimste zin des woords en voorts al hetgeen daarmee naar 
het oordeel van de Vereniging Rembrandt verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.
Gedurende vijf jaar wordt door de oprichters van het fonds jaarlijks een donatie gedaan 
van € 17.500, waardoor er in 2015 € 17.500 aan het fonds is toegevoegd. Het fonds is in 
december 2015 ingesteld.

Alida Fonds i.o. (2015)
In september 2015 is Vereniging opgenomen met een legaat in een testament. Zodra 
het legaat is ontvangen, zal het Alida Fonds à € 75.000 in werking worden gesteld. De 
doelstelling van het Alida Fonds is het financieel steunen van aankopen van schilder-
kunst binnen het genre landschappen.

Schoufour-Martin Fonds i.o. (2015)
De doelstelling van het in 2015 opgerichte Schoufour-Martin Fonds bij de Vereniging 
Rembrandt is tweeledig, waarbij voor elk van deze twee (deel)doelstellingen circa de 
helft van het totale vermogen van dit fonds wordt bestemd, in aanvang groot: € 300.000. 
1. Enerzijds is de doelstelling het financieel ondersteunen van aankopen van laat- 
middeleeuwse beeldhouwkunst één en ander in de ruimste zin des woords en voorts 
al hetgeen daarmee naar het oordeel van de Vereniging Rembrandt verband houdt of 
daartoe bevorderlijk kan zijn, hierna te noemen: 'het aankoopfonds'.
2. Anderzijds is de doelstelling het financieel ondersteunen van de versterking van aan 
een collectie gerelateerde kennis van kunst in het algemeen, zo mogelijk met nadruk 
op laat-middeleeuwse kunst. Dit deel van het fonds is bestemd voor de verstrekking 
van beurzen voor museaal kunsthistorisch onderzoek waardoor de aan een collectie 
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gerelateerde kennis van kunst wordt versterkt, dat wil zeggen voor onderzoek dat is 
gericht op de bestudering en wetenschappelijke ontsluiting van museale (deel)verza-
melingen, al dan niet gericht op de voorbereiding van tentoonstellingen, hierna te 
noemen: 'het beurzenfonds'.  
Met een eenmalige schenking van € 300.000 is het fonds in december 2015 ingesteld.

THEMAFONDSEN
Themafondsen zijn apart geadministreerde fondsen die elk corresponderen met een 
specifiek verzamelgebied. Een Themafonds wordt gebruikt voor het steunen van aan-
kopen 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 vijf 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 2015 versterkt met € 14.500 dankzij particuliere periodieke schenkingen. 

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 2015 versterkt met 
periodieke schenkingen van in totaal € 75.500. In 2015 werd € 20.000 ten laste van dit 
fonds gebracht als bijdrage aan een aankoop van Museum Belvédère.

Prenten en Tekeningen (2006)
De doelstelling van het fonds is het verlenen van financiële steun bij de aankoop van 
prenten en tekeningen door musea. Het fonds is in 2004 ingesteld met een eerste  
particuliere periodieke schenking. 
Het fondsvermogen is in 2015 versterkt met € 65.866 dankzij een nalatenschap van 
mevrouw Van Nijendaal met als specifieke last voor het ‘aanwenden voor de aankoop 
van tekeningen om te worden opgenomen in de collectie van het Rijksprentenkabinet 
Amsterdam’ en met periodieke schenkingen van in totaal € 2.500.

17de-eeuwse Schilderkunst (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 2015 versterkt met periodieke schen-
kingen van in totaal € 40.500. Er is € 38.440 aan dit fonds onttrokken in 2015 ten  
behoeve van een aankoop van Museum Prinsenhof Delft.

18de-eeuwse Schilderkunst (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 
2015 versterkt met een periodieke schenking van € 2.500. 

19de-eeuwse Schilderkunst (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 2015 ver-
sterkt met periodieke schenkingen van in totaal € 25.000. Ten laste van dit fonds werd 
in 2015 € 20.000 gebracht als bijdrage aan een aankoop van Kasteel Duivenvoorde.

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 2015 versterkt met eenmalige en periodieke 
schenkingen van in totaal € 14.500 en met € 10.000 dankzij een legaat van de heer  
J.F. Bierhorst. 
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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 2015 versterkt met periodieke schenkingen met een totaalbedrag van € 4.500. 

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 2015 versterkt met periodieke 
schenkingen van € 4.500, € 15.000 werd onttrokken ten behoeve van een bijdrage aan 
een aankoop van Keramiekmuseum Princessehof. 

Beeldhouwkunst (2013)
De doelstelling van het fonds is het verlenen van financiële steun bij aankopen van 
beeldhouwkunst door musea. Het fondsvermogen is in 2015 versterkt met periodieke 
schenkingen van € 23.500.

Toegepaste Kunst (voorheen Kunstnijverheid; 2013)
De doelstelling van het fonds is het verlenen van financiële steun bij aankopen van 
toegepaste kunst door musea. Het fondsvermogen is in 2015 versterkt met € 3.500 
door periodieke en incidentele schenkingen. 

Fotografie (2013)
De doelstelling van het fonds is het verlenen van financiële steun bij aankopen van  
fotografie door musea. In 2015 werd € 16.000 toegevoegd aan het fondsvermogen 
dankzij periodieke schenkingen.

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. Vanaf 2011 wordt jaarlijks  
€ 2.000 geschonken gedurende vijf jaar. Het fondsvermogen is in 2015 versterkt met 
een eenmalige schenking van € 50.000 en periodieke schenkingen van € 2.000.

CIRKELS
Cirkels zijn vraaggezelschappen 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 welke gesteunde 
kunstaanko(o)p(en) hun fonds bijdraagt.

Titus Cirkel/Fonds (2004)
Op 16 maart 2004 werd de Titus Cirkel opgericht voor leden van de Vereniging Rembrandt 
vanaf 35 jaar. De leden van de Titus Cirkel dragen voor minimaal vijf jaar jaarlijks € 1.000 
bij aan het Titus Fonds (partnerleden tenminste € 500). In 2015 werd € 104.000 door 
114 leden toegezegd. De aankoopcommissie van de Titus Cirkel bepaalt jaarlijks aan 
welk door de Vereniging Rembrandt gesteund modern/hedendaags kunstwerk het 
Titus Fonds zijn naam wil verbinden. Het fonds heeft in 2015 niet bijgedragen aan een 
aanwinst.

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 2015 werd € 52.500 door 52 leden toegezegd. De leden kiezen 
jaarlijks aan welk door de Vereniging Rembrandt gesteund kunstwerk de Utrechtse 
Rembrandt Cirkel zijn naam wil verbinden. Dit hoeft niet noodzakelijkerwijs een 
kunstwerk met een relatie tot Utrecht te zijn. Ten laste van dit fonds werd in 2015 
€ 52.500 gebracht als bijdrage aan een aankoop van het Zaans Museum.
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Caius Cirkel/Fonds (2011)
Op 10 oktober 2011 werd de Caius Cirkel (genoemd naar de Romeinse kunstminnaar en 
weldoener Caius Mecenas) opgericht, een gezelschap van jongere leden (twintigers en 
dertigers) van de Vereniging Rembrandt, die een substantiële jaarlijkse financiële bijdrage 
doen aan museale aankopen die door de Vereniging Rembrandt worden gesteund, en 
die bijzondere activiteiten ontplooien vanuit hun gemeenschappelijke interesse in 
kunst. De leden van de Caius Cirkel dragen € 500 (partnerleden tenminste € 300) bij 
aan het Caius Fonds gedurende vijf jaar en voor het eerst in het jaar 2012. In 2015 werd 
€ 45.900 door 94 leden toegezegd. De leden kiezen jaarlijks aan welk door de Vereni-
ging Rembrandt gesteund werk de Caius Cirkel zijn naam wil verbinden. Ten laste van 
dit fonds werd in 2015 € 45.900 gebracht als bijdrage aan een aankoop van Kasteel 
Duivenvoorde.

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 Friesland 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 zijn naam zal verbinden. In 2015 
werd € 21.000 door 22 leden toegezegd. Ten laste van dit fonds werd in 2015 € 34.000 
gebracht als bijdrage aan een aankoop van het Fries Museum. 

Van Rijn Cirkel/Fonds (2014)
Op 11 mei 2014 is de Van Rijn Cirkel 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  
gesteunde aankopen het Fonds haar naam zal verbinden. In 2015 werd € 31.000 toe-
gezegd door 31 leden. Ten laste van dit fonds werd in 2015 € 31.000 gebracht als bijdrage 
aan een aankoop van het Fries Museum.

KOG-Vereniging Rembrandt Cirkel/Fonds i.o. 
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 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 kunsthistorische 
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-Vereni-
ging Rembrandt Fonds zijn 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 2015 werd € 14.000 door 14 
leden toegezegd. Het fonds heeft in 2015 nog niet bijgedragen aan een aanwinst. 
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KORTLOPENDE SCHULDEN  (8)

Kortlopende schulden 31-12-2015 31-12-2014 
 € €
Schenkingsverplichtingen 133.500 1.265.667
Vooruit ontvangen contributies 573.211 488.671
Overige schulden en overlopende passiva 268.263 251.341

 974.974 2.005.679

SCHENKINGSVERPLICHTINGEN
Dit betreft de per balansdatum toegezegde maar nog niet uitgekeerde schenkingen 
met een totaalbedrag van € 133.500. Deze verplichtingen zullen naar verwachting in 
2016 worden voldaan. 

VOORUIT ONT VANGEN CONTRIBUTIES
Dit betreft de per balansdatum ontvangen contributies 2016 voor het volgend verslagjaar 
met een totaalbedrag van € 573.211.

OVERIGE SCHULDEN EN OVERLOPENDE PASSIVA

Overige schulden en overlopende passiva 31-12-15 31-12-14
 € €
Crediteuren  24.577   33.942 
Effectenbeheer  43.004   74.440 
Accountant- en administratiekosten  20.053   20.189 
Loonbelasting  24.049   19.649
Reservering eindejaarsuitkering  437   - 
Personeelskosten  27.798   17.778 
Kantoor en algemene kosten  5.370   5.461 
Rente- en bankkosten  15   17 
Vooruitontvangen akten  32.295   50.450 
Ekkart Fonds  44.000   14.750 
Fellowship   14.665   14.665 
Nog te storten op lening u/g  32.000   - 

  268.263   251.341 

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 
de huur jaarlijks in totaal circa € 41.500.  
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Financiële instrumenten 

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

De primaire financiële instrumenten van de Vereniging Rembrandt 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 valutatermijncon-
tracten en renteswaps. Het beleid van de Vereniging is om niet te handelen in financiële 
instrumenten voor speculatieve doeleinden.

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

Het beleid van de Vereniging om deze risico’s te beperken, strekt zich uit tot de vol-
gende onderdelen:

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- en liquiditeitsrisico’s inzake de beleggingen te beperken is door de 
Vereniging een risicoprofiel bepaald en is binnen dit risicoprofiel het beheer uitbesteed 
aan externe professionele partijen. In het beleggingsbeleid is tevens vastgelegd dat het 
risicoprofiel periodiek wordt geëvalueerd. De Vereniging handelt in het kader van het 
beleggingsbeleid uitsluitend 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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Staat van baten en lasten

Baten

BATEN UIT EIGEN FONDSENWERVING (9) 2015 2014
 € €
Contributies 614.383 529.549
Giften 1.704.773  1.265.793
Erfstellingen en legaten 1.276.073 3.164.188

 3.595.229 4.959.530

Het aantal leden van de Vereniging Rembrandt bedroeg ultimo 2015: 13.039 (ultimo 2014: 
11.575). Hierin worden dit jaar voor de eerste keer ook de leden meegeteld die in het 
laatste kwartaal van het lopende jaar lid werden. Deze leden hebben de laatste maanden 
van 2015 cadeau gekregen. Voorheen werden deze leden pas meegeteld in het volgende 
contributiejaar. Om het jaar 2015 te kunnen vergelijken met het voorgaande jaar is het 
ledental van 2014 hiervoor ook gecorrigeerd. 
Van de in 2015 ontvangen giften en erfstellingen is in totaal € 1.614.525 ontvangen ten 
behoeve van de eigen fondsen.

CONTRIBUTIES
In 2015 bedroegen de baten uit contributiegelden  € 614.383.

GIFTEN 
Giften bevatten eenmalige donaties, schenkingen middels periodieke akte (de meester- 
en cirkellidmaatschappen), sponsoring en giften bovenop contributies. 
De in 2015 ontvangen dan wel ter beschikking gestelde giften bedragen in totaal 
€ 1.704.773 (2014: € 1.265.793). Hiervan heeft € 448.248 betrekking op giften ten behoeve 
van het vrij besteedbaar vermogen en € 1.256.525 op geoormerkte giften (zie voor 
specificatie fondsen op p.80). De werkelijke giften 2015 liggen iets lager dan de begroting 
(€ 1.722.500).

ERFSTELLINGEN EN LEGATEN
Dit boekjaar werden er in totaal € 1.276.073 aan erfstellingen en legaten toegezegd, 
waarvan € 358.000 geoormerkt voor eigen fondsen. Gezien het incidentele karakter 
van erfstellingen en legaten worden deze posten als p.m. opgenomen in de begroting. 

BATEN UIT ACTIES VAN DERDEN (10) 2015 2014
 € €
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 loterijgelden 
verkregen inkomsten ter beschikking aan de Vereniging Rembrandt met als bestem-
ming steunverlening bij kunstaankopen. In 2015 bedroeg deze bijdrage € 725.000 
(2014: € 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 2015 bedroeg deze 
bijdrage € 400.000 (2014: € 400.000). 
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BATEN UIT BELEGGINGEN EN RENTEBATEN  (11) 

BATEN EN KOERSRESULTAAT BELEGGINGEN 

Baten uit beleggingen en rentebaten  2015   2014
  €  €
Directe baten
Dividenden   155.017    137.753  
Couponrente   89.499    192.041  
Rente geldmiddelen   75.459    7.501  
    319.975    337.295 
Indirecte baten
Koerswinst effecten:
– Ongerealiseerd resultaat   451.923    1.733.488  
– Gerealiseerd resultaat   645.824    1.029.900  
  1.097.747    2.763.388  

Valutaresultaat  40.237    -    
   1.137.984    2.763.388 

   1.457.959    3.100.683 
     

  2015   2014 
   €    € 
Baten uit beleggingen    1.382.500  5,3%  3.093.182  10,0%
Kosten beleggingen*   217.400  0,8%  176.538  0,6%
Netto beleggingsresultaat   1.165.100  4,5%  2.916.643  9,4%
 
Rente geldmiddelen   75.459  0,5%  7.501  0,2%

Netto beleggingsresultaat en rente   1.240.559  3,1%  2.924.144  8,4%
geldmiddelen

*De kosten beleggingen bedragen voor 2015  € 217.400 (0,8 %), versus € 176.538 in 2014 (0,6%). 
In de € 176.538 voor 2014 zit een teruggaaf van onterecht berekende BTW over de jaren 2009 - 2014 
(circa € 63.969; zonder deze teruggave waren de kosten beleggingen voor 2014 € 240.507 d.w.z. 0,8 %).
 
In 2015 zijn baten uit beleggingen en rente € 1.457.959 versus € 3.100.683 in 2014. De baten uit beleggin-
gen ad € 1.382.500 op een gemiddelde effectenportefeuille van 2015 van € 26.146.235 gedurende het 
jaar is 5,3%. In 2014 bedroegen de baten uit beleggingen € 3.093.182 (dit was 10% op een gemiddelde 
effectenportefeuille van € 31.057.756 exclusief het ingebrachte Nationaal Fonds Kunstbezit € 4.832.752). 
De baten uit beleggingen zijn inclusief een valutaresultaat ad € 40.237 van twee vreemde valuta-
rekeningen (GBP en USD) om bij bepaalde aan- en verkopen in vreemde valuta hoge spreadkosten te 
vermijden.

De rente geldmiddelen zijn in 2015 € 75.459 (0,5% bij gemiddelde liquide middelen van € 13.820.268) 
en waren in 2014 € 7.501 (0,2% bij gemiddelde liquide middelen van € 3.916.082). 

Het netto beleggingsresultaat en rente geldmiddelen is in 2015 € 1.240.559 (3,1% bij gemiddeld totaal 
vermogen van € 39.966.503) versus € 2.924.144 (8,4% bij een gemiddeld totaal vermogen van 
€ 34.973.846) in 2015. Het verschil wordt met name verklaard door een lagere koerswinst van de effecten 
van € 1.137.984 in 2015 (€ 2.763.388 in 2014), welke vanwege slechtere marktomstandigheden lager zijn 
dan de begrote € 1.6 mln.

De percentages in de tabellen zijn berekend over de gemiddelde effectenportefeuilles gedurende het 
jaar en houden geen rekening met fluctuaties. 
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Lasten

BESTEED AAN DOELSTELLINGEN  (12) 

KUNSTAANKOPEN 
In 2015 werd in totaal € 3.230.814 besteed aan de doelstellingen kunstaankopen, 
 belangenbehartiging en bewustwording (zie voor een overzicht pp. 16-17).

De Vereniging Rembrandt ontving in 2015 in totaal 36 aanvragen, waarvan er 14 zijn 
gehonoreerd met een totaalbedrag van ruim € 3,1 miljoen. In dit verslagjaar werden  
15 aanvragen niet gehonoreerd, 4 aanvragen werden ingetrokken en 3 gewenste aan-
kopen werden op de veiling overboden. Van het totaalbedrag à € 3.132.100 komt 
€ 1.339.765 ten laste van fondsen.

Ter vergelijking: In 2014 zijn er (tot 10 december 2014) 39 aanvragen gehonoreerd met 
een recordbedrag van € 3.437.857, en hielp Vereniging Rembrandt zo 21 musea hun 
gewenste aankopen verwezenlijken. In 2014 werden 7 aanvragen niet gehonoreerd en 
1 aanvraag teruggetrokken. Op 10 december 2014 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 totaalbedrag a € 7.437.857 kwam € 1.393.375 ten laste van 
fondsen. 

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 2015 drie beurzen toegekend uit het Ekkart Fonds 
van in totaal € 40.250: één aan het Dordrechts Museum ter hoogte van € 15.000, één 
aan het Nationaal Glasmuseum ter hoogte van € 20.000 en een derde aan Museum 
Beelden aan Zee ter hoogte van € 5.250.

BELANGENBEHARTIGING 
Er is € 43.799 besteed, € 100.000 begroot. Deze kosten betreffen vooral kosten van 
Stibbe ten behoeve van de advisering voor de Erfgoedwet (Fase III en IV). Stibbe heeft 
voor een belangrijk deel de advisering pro bono gedaan.

BEWUSTWORDING
Ter invulling van deze doelstelling is in 2009 het Fellowship aan de Universiteit van 
Utrecht ingesteld. In 2015 heeft Vereniging Rembrandt € 14.665 bijgedragen.
 



KOSTEN EIGEN ORGANISATIE  (13)

PERSONEELSKOSTEN

Personeelskosten 2015 2014
 € €
Lonen en salarissen 413.988   374.332 
Sociale lasten 65.282   61.465 
Pensioenlasten  39.214   33.199 
Administratieve ondersteuning  48.273   44.959 
Overige personeelskosten 47.850   51.527 
 614.607   565.482 

Het gemiddeld aantal vaste personeelsleden inclusief externe fte’s, uitgedrukt in fulltime 
arbeidsplaatsen, bedraagt 8,0 (2014 7,0 totale fte’s; 6,6 interne fte’s). 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 € 115.509 (2014: € 117.042)

Bezoldiging directeur 2015 2014
  € €
bruto loon/salaris  91.487   90.019 
waarvan vakantiegeld 6.538   6.468 
SV lasten (wg deel)  10.102   10.602 
Pensioenlasten (wg deel)  13.920   16.421 
   115.509   117.042 

Partime percentage 100% 100% 
O.b.v. 36-urige werkweek

De bezoldiging van de directeur is ruim onder de huidige norm die in de belonings-
regeling van Goede Doelen Nederland is vastgelegd. Leden van het bestuur en de raad 
van  adviseurs genieten geen bezoldiging. De pensioenlasten in 2015 zijn lager ten 
opzichte van 2014, omdat er in 2014 sprake was van een inhaalslag.

HUISVESTINGSKOSTEN
De huisvestingskosten zijn plusminus 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 rondom de Adriaan de Vries (€ 43.178), waarvan € 21.589 
gesponsord is door het Rijksmuseum. Met deze bijdrage zijn de kosten voor publiciteit 
en communicatie net iets hoger dan begroot (€ 272.290). 
Als vervolg op de dubbele full color pagina in het NRC Handelsblad dankzij een gratis 
advertentie die de Vereniging Rembrandt heeft gewonnen als publieksprijs van de NRC 
Charity Award in 2014, heeft het NRC Handelsblad in december 2015 nog een dubbele 
pagina aan interviews met drie van onze leden geplaatst. 
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AUTOMATISERING
De servicekosten voor beheer, back up, help desk en de ondersteuning voor de website 
bedragen samen circa € 37.000. Verdere vaste lasten zijn het onderhoud en licenties 
van de software (circa € 19.800). Aan projecten is circa € 5.000 uitgegeven.

ACCOUNTANTS- EN ADMINISTRATIEKOSTEN
De externe accountantskosten in 2015 ad € 13.673 (€ 13.189 in 2014) 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 in 2015 ad € 6.614 (€ 11.249 in 2014). 

KANTOORKOSTEN
De hogere kantoorkosten vinden hun oorzaak in de structureel hogere kosten voor 
drukwerk, porti en kantoorbenodigdheden (circa € 36.000) als gevolg van actiever 
 ledenbeleid. De begroting 2016 is hierop aangepast. De andere kantoorkosten zijn 
vaste kosten t.b.v. telefonie, internet en huur apparaten (circa € 12.450).

ALGEMENE KOSTEN
De hogere algemene kosten zijn te verklaren door de volgende grootste posten: 
 advieskosten ten behoeve van verschillende projecten (circa € 5.000), representatie-
kosten (circa € 6.500), contributies/abonnementen (circa € 12.500, waaronder CBF  
en FIN bijdragen) en bankkosten (circa € 7.000). 
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LASTENVERDELING

 Ten behoeve van:

 VR Fondsen- Doelstelling Beheer en Beleggingen Totaal Begroot Totaal
  werving  administratie  2015 2015 2014

 € € € € € € € €
Personeelskosten   614.607   92.191   399.495   122.921    614.607   605.000   565.482 
Huisvestingskosten   53.971   8.096   35.081   10.794    53.971   53.500   41.974 
Publiciteit en communicatie   362.814   54.422   235.829   72.563    362.814   330.000   319.587 
Automatisering   61.970   9.296   40.281   12.394    61.970   50.000   73.130 
Accountants- en administratiekosten   20.287   3.043   13.187   4.057    20.287   20.000   24.438 
Kantoorkosten   48.450   7.268   31.493   9.690    48.450   34.000   30.841 
Algemene kosten   38.069   5.710   24.745   7.614    38.069   35.000   31.008 

Som kosten eigen organisatie  1.200.168   180.025   780.109   240.034    1.200.168   1.127.500   1.086.460 
        
Kosten van beleggingen   217.400      217.400   217.400   220.000   176.538 
        
Kunstaankopen     3.172.350     3.172.350    7.437.857 
Belangenbehartiging     43.799     43.799    171.077 
Bewustwording     14.665     14.665    14.665 

Som besteed aan doelstelling        3.230.814    7.623.599 
 

       
Som der lasten    180.025   4.010.923   240.034   217.400   4.648.382   1.347.500   8.886.597

 2015 2014
 % %
Kosten eigen fondsenwerving in   5,01% 3,29%
% van de baten uit eigen fondsenwerving (180k/3.595 mln) (163k/4.959 mln)
norm CBF is 25%

Kosten beheer en administratie in   5,16% 2,45%
% van de som der lasten (240k/4.648 mln) (217k/8.886 mln)
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: 5,01% in 2015 en 3,29% in 2014.
De kosten beheer en administratie in % van de som der lasten blijven onder 
de Vereniging Rembrandt gehanteerde 10% norm: 5,16% in 2015 en 2,45% in 2014.

In 2014 was er nog een doorbelasting van de kosten van de Vereniging Rembrandt 
aan de SNFK ad € 12.674 (max. 10% van de directe baten van de SNFK 
(excl. koersresultaat) -/-fondsenwerving). Deze doorbelasting betrof de gemaakte  
personeels-/huisvestings- en kantoorkosten t.b.v. S.N.F.K.
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Overige gegevens 

SPECIFICATIE VAN DE KUNST VOORWERPEN

De op de balans als € 1 opgenomen kunstvoorwerpen betreffen:
–  Het gastenboek voor de bezoekers aan het Cabinet de Vos, in bruikleen bij het Rijks-

museum 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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CONTROLEVERKLARING
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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 2015 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).


