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De doelstelling van de Vereniging  
is het behouden van kunstschatten 
voor Nederland, het verrijken van en 
het opkomen voor 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.
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Samenvatting in kengetallen

Baten 2016 Lasten 2016

Baten uit eigen fondsenwerving

€ 3.697.009

Baten uit acties 
van derden

€ 1.050.000

Baten uit 
beleggingen 
en rente

€ 706.932

Besteed aan doelstelling

€ 4.921.018

Kosten eigen 
fondsenwerving
€ 198.687

Kosten t.b.v. 
doelstelling
€ 860.975

Kosten beheer 
& administratie
€ 264.916

Kosten 
beleggingen
€ 82.731

€ 5.453.941 € 6.328.327

(onttrekking aan vermogen € 874.386)
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De brieven van James Lee Byars aan Flor en  
Lieve Bex-Dedeyne
James Lee Byars
1969-97. Gemengde materialen
MUSEUM BOIJMANS VAN BEUNINGEN, ROTTERDAM

Bijdrage: € 125.000

De winst die wij met elkaar delen

Naar aanleiding van de aankoop van de corresponden- 
tie van James Lee Byars schreef Johan Pinckaers een 
enthousiaste e-mail aan de Vereniging Rembrandt. 
‘Een prachtige verwerving! Byars is waarschijnlijk de 
belangrijkste performer van de laatste dertig jaar van 
de vorige eeuw, fijn dat daar nu weer aandacht voor is. 
Het is allemaal heel vluchtig en eenmalig, wat hij heeft 
gedaan, net als muziek. Dat hij ook meer blijvend werk, 
in de vorm van art mail, heeft gemaakt, wist ik niet.’

Johan Pinckaers is Gildemeester bij de Vereniging 
Rembrandt. ‘Wat ik waardeer in de Vereniging 
Rembrandt is de breedheid. Zij steunt aankopen  
die heel divers zijn. De ene keer gaat het om werken 
die van belang zijn voor de stad, de andere keer om 
werken van nationaal of internationaal belang. Het is 
voor ons allemaal, dus daar moet je je steentje aan 
bijdragen, vind ik. Een plezierige bijkomstigheid van 
het lidmaatschap van de Vereniging Rembrandt is het 
ontmoeten van mensen met dezelfde belangstelling  
of juist andere interesses in de cultuursector op bijeen -
komsten. Nicolas Mansfield, algemeen en artistiek 
directeur van de Nederlandse Reisopera, formuleerde 
dat heel mooi: “Cultuur is niet het rendement van het 
bestaan, maar de winst die wij met elkaar delen”.’
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Dé collectieve schenker  
aan de Collectie Nederland
‘De Vereniging Rembrandt is sinds 1883 dé collectieve 
schenker aan de Collectie Nederland, voor alle musea, 
voor iedereen in Nederland en voor onze buitenlandse 
gasten. Ik ben er trots op in de voetsporen van mijn 
voorgangers te mogen treden.’ 

Potentieel benutten
‘De Vereniging Rembrandt staat als een huis, en op 
die positie kunnen we voortborduren met de nu ont-
wikkelde strategie. Die strategie is erop gericht groei 
aan te wakkeren, met ambitie, doorzettingsvermogen 
en lef, maar wel met behoud van het goede en het  
karakter van de Vereniging. Dat betekent ook luisteren 
naar de leden, want de leden zijn de baas – net als in 
1883. We willen de Vereniging aanzienlijk versterken 
en als platform willen we een spilfunctie innemen ten 
behoeve van de Collectie Nederland. Nu hebben we 
bijna 15.000 leden, mijn droom is dat aantal te ver-
dubbelen – er is een enorm potentieel. We mikken 
ook op verdubbeling van de steunverlening, maar  
underpromise and overdeliver is mijn motto en in  
het verlengde daarvan: met durf ondernemen, maar 
conservatief boekhouden.’

Versterken van  
maatschappelijk draagvlak
‘Door een toename van het aantal leden en daarmee 
een toenemend kapitaal, kunnen we ons maatschap-
pelijk draagvlak versterken. Ook het vergroten van  
bewustwording is een speerpunt. We willen op alle 
mogelijke manieren onderstrepen hoe goed en vitaal 
ons openbaar kunstbezit is, en bezoekers van musea 
ervan bewust maken dat zij een bijdrage aan die rijkdom 
kunnen leveren. Zo is ons bestuurslid en fellow Peter 
Hecht bezig met de voorbereiding van een tentoon-
stelling voor 2018 over de aankopen die de Vereniging 
Rembrandt in de laatste tien jaar heeft gesteund, dat 
kan en zal een prachtig visitekaartje van de Vereniging 
gaan worden. Communicatie is essentieel bij het  
realiseren van onze doelstellingen. We streven naar een 
grote naamsbekendheid binnen de relevante doelgroep. 
De leden van onze jongerencirkel, de Caius Cirkel, zijn 
allemaal razend enthousiast, maar de meesten hadden 
voordat zij hiervoor werden uitgenodigd nog nooit van 
de Vereniging Rembrandt gehoord. En zelf hoor ik 
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De Vereniging Rembrandt zet zich al bijna 
135 jaar in voor het Nederlands openbaar kunstbezit.  

Zij is overkoepelend en onafhankelijk en opereert vanuit haar 
expertise, met oog voor de lange termijn. De kernwaarden 
van de Vereniging zijn in beton gegoten, maar de invulling 
van accenten is in het verleden meermalen aangepast naar 
aanleiding van maatschappelijke ontwikkelingen. In 2016 

hebben de nieuwe voorzitter Arent Fock en directeur  
Fusien Bijl de Vroe met het bestuur een nieuwe strategie 

ontwikkeld. ‘We willen groei aanwakkeren, met  
ambitie, doorzettingsvermogen en lef.’ 

‘Ambitieus  
vooruit, maar met 
behoud van het  
goede en het  

karakter van de 
Vereniging’
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nog te vaak mensen zeggen “De Vereniging Rembrandt, 
daar moet je toch voor gevraagd worden?”’

Tegenwicht bij een  
terugtrekkende overheid
‘Aan de ene kant is er een groeiende interesse voor 
musea en beeldende kunst en een toenemende wens 
om plezier te beleven aan musea, aan zingeving, een 
behoefte om erbij horen. Dat zie je ook aan de nalaten-
schappen die wij krijgen, dat mensen graag iets willen 
nalaten en doorgeven, en het beste van zichzelf willen 
laten zien. Aan de andere kant hebben we te maken met 
een overheid die zich meer gaat terugtrekken. Musea 
worden, veelal gedwongen, steeds meer ondernemers 
met een belangrijke focus op omzet en bezoekersaan-
tallen. Onderzoek naar de eigen collectie komt daardoor 
in het gedrang en aankoopbudgetten staan onder druk, 
terwijl de prijzen voor topkunst stijgen. Ook de belas-
tingwetgeving verandert, met alle gevolgen voor de 
motivatie om te schenken van dien. Daarom is er des 
te meer behoefte aan een integrale belangenbehartiger 
van de Collectie Nederland die tegenwicht biedt.’

Keurmerkfunctie Vereniging Rembrandt
‘De Vereniging is overkoepelend, onafhankelijk, bezit 
expertise en heeft een grote en sterke achterban die 

onze bron van rijkdom is. Wij behartigen de goede 
zaak onafhankelijk en efficiënt, tegen overzichtelijke 
kosten, door aanwending van uitsluitend private  
middelen. De impact van de steunverlening van  
de Vereniging Rembrandt blijkt zowel uit het hoge  
percentage van haar bijdrage aan het aankoopbedrag 
als uit haar keurmerkfunctie: wanneer de Vereniging 
Rembrandt een aanvraag steunt, beschouwen de an-
dere fondsen dit als een garantie voor de kwaliteit.’
 
Het creëren van een platform
‘We hebben te maken met musea, het particulier  
mecenaat, collega-organisaties, het Prins Bernhard 
Cultuurfonds, de BankGiro Loterij, de overheid, de 
pers en ook het grote publiek. Door het creëren van 
een platform proberen we stakeholders te activeren 
en de belangen van het openbaar kunstbezit zo goed 
mogelijk te behartigen, zowel inhoudelijk als politiek. 
Een voorbeeld is de gezamenlijke lobby met de  
Museumvereniging bij de minister naar aanleiding van 
onze zorg om het terugvallen van het aankoopbudget 
van het Mondriaan Fonds. We willen een aanspreek-
punt zijn en bekend staan als centrale ondersteuner 
van de Collectie Nederland, om onze kennis, betrouw-
baarheid en slagvaardigheid. Als wij een platform zijn 
en over kennis beschikken, komen mensen ook naar 
ons toe.’

Door en voor heel Nederland
‘Wij zijn er niet voor de Vereniging Rembrandt, maar 
voor de openbare kunstcollecties. Vriendenverenigingen 
van musea zijn meestal plaatsgebonden, terwijl de 
Vereniging bestaat uit leden uit het hele land, die  
willen bijdragen aan het verrijken van collecties in heel 
Nederland. Het is fantastisch als musea individueel 
ook succesvol zijn, want zij moeten zelf ook fondsen 
werven – de Vereniging draagt niet meer dan 50% bij. 
Juist die samenwerking is zo belangrijk om de ambitie 
van musea mogelijk te maken. Mensen geven tenslot-
te niet aan de Vereniging Rembrandt, maar aan de  
Collectie Nederland.’
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Uit liefde voor de stad 

in het Dordrechts 
Museum, 2016
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Overkoepelend

Wim Pijbes, bestuurslid Vereniging  
Rembrandt:
Misschien is wel de grootste uitdaging hóe 
individu en gemeenschap weer met elkaar 
te verbinden en vertrouwen te herstellen.’ 
Een citaat uit de opvallend bekritiseerde 
voorlaatste kerstrede (2009) van koningin 
Beatrix. Zij deed destijds een oproep voor 
het herstel van culturele waarden. Koningin 
Beatrix benoemde – achteraf met vooruit-
ziende blik – precies de grote vraagstukken 
waar onze samenleving momenteel mee 
worstelt. 

Oude waarden zijn actueler dan ooit  
en bieden een beproefde basis om de  
uitdagingen van de toekomst het hoofd  
te bieden, door met vereende krachten  
gemeenschappelijk geformuleerde doelen 
te realiseren. Dan kan, naast een verant-
woordelijke overheid, ruimte worden  
geschapen voor een civic society. Het zou 
goed zijn om die collectieve waarden  
opnieuw te laden en inhoud te geven.  
Inspiratie daarvoor kan gevonden worden 
in de rijke verworvenheden die de geschie-
denis ons heeft overgeleverd, te zien in  
de Nederlandse musea. Daar wordt het 
openbaar kunstbezit, het kapitaal van onze  
samenleving, beheerd om te worden ge-
deeld met huidige en nieuwe generaties. 
De Vereniging Rembrandt staat garant voor 
ons openbaar kunstbezit. Al sinds 1883.

Onafhankelijk

Lokke Moerel, bestuurslid Vereniging  
Rembrandt:
Bij een terugtrekkende overheid wordt  
het particulier initiatief steeds belangrijker. 
Musea zijn niet in staat nieuwe aankopen te 
doen als er niet substantiële private gelden 
worden geworven. Voor je het weet beïn-
vloeden echter individuele donoren onge-
merkt het beleid en de aankopen van een 
museum. Musea beoordelen aankopen 
verder vanuit hun eigen pers pectief, en  
zijn ook elkaars concurrenten. Musea zijn 
de bewaarders van ons erfgoed, maar  
gedwongen door bezuinigingen van de 
overheid kan verkoop van stukken uit de 
collectie ineens een optie zijn om gaten in 
de lopende exploitatie te dekken. Private 
geldgevers zullen echter aankopen niet 
meer willen steunen als de kans bestaat dat 
deze werken later ineens kunnen worden 
verkocht. In dit complexe speelveld is de rol 
van de Vereniging Rembrandt onmisbaar. 
De Vereniging Rembrandt is in Nederland de 
enige werkelijk onafhankelijke organisatie 
die staat voor het belang van de Collectie 
Nederland als geheel. Zij behartigt op  
onafhankelijke wijze de belangen van het 
private mecenaat. Donoren kunnen een 
voorkeursgebied uitspreken, maar hebben 
geen invloed op de beoordeling van de 
steunaanvragen. Aankopen die alleen in 
het belang zijn van een bepaald museum, 
maar geen toegevoegde waarde hebben 
voor de Collectie Nederland als geheel, 
worden afgewezen. De Vereniging laat  
verder haar stem horen als kortetermijn- 
belangen regeren en de Collectie Nederland 
in het geding komt. Samen staan we sterk.

Expertise

Frits Duparc, bestuurslid Vereniging  
Rembrandt: 
Het in ruime mate kunnen beschikken  
over gedegen kunsthistorische expertise is 
uiteraard van het allergrootste belang voor 
een juiste beoordeling van aanvragen voor 
steun bij aankopen. Alleen dan kan een 
goed gefundeerd oordeel over de kwaliteit 
en het belang van de beoogde aankoop 
worden geveld. Veel van de bestuursleden 
zijn aangezocht op basis van hun specifieke 
expertise. De grote verscheidenheid aan 
aanvragen maakt het echter onmogelijk 
alle vakgebieden in voldoende mate in het 
bestuur vertegenwoordigd te laten zijn. 
Regelmatig wordt daarom een beroep ge-
daan op leden van de raad van adviseurs  
of externe deskundigen. Op die manier  
kan altijd een afgewogen oordeel worden 
gevormd. Wat de besluitvorming uniek 
maakt, is dat het bestuur niet alleen bestaat 
uit experts uit de wetenschappelijke en de 
museale wereld, maar ook uit verzamelaars, 
waarmee de besluiten maatschappelijk  
gedragen worden. De sinds jaar en dag 
aanwezige brede kennis, grote ervaring  
en het goede gevoel voor kwaliteit bij de 
Vereniging maakt dat ook voor andere  
potentiële geldschieters het oordeel van het 
bestuur vaak zwaar mee wordt gewogen. 
Resultaten uit het verleden vormen  
immers een garantie voor de toekomst.
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De kernwaarden van de Vereniging Rembrandt
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Hollands meisje aan het ontbijt 
Jean-Etienne Liotard
1756-57. Olieverf op doek,  
46,8 x 39 cm
RIJKSMUSEUM, AMSTERDAM

Bijdrage: € 1.362.000, waarvan  
€ 681.000 uit het Nationaal Fonds 
Kunstbezit

Gesteund vanuit het  
Nationaal Fonds Kunstbezit
 
Aan de Liotard is mede bijgedragen 
door het Nationaal Fonds Kunst-
bezit (NFK), een fonds dat wordt 
ingezet als een voorgenomen 
aankoop van uitzonderlijk belang  
is voor de Collectie Nederland.  
De raad van toezicht van het NFK 
accordeerde deze steun dan ook  
van harte, omdat met dit werk de 
relatie kan worden gelegd tussen  
de 17de-eeuwse Hollandse schilder-
kunst en de internationale kunst uit 
de 18de eeuw, en omdat met deze 
aankoop de 18de-eeuwse schilder-
kunst op hoog niveau getoond kan 
worden in het Rijksmuseum. 

‘Zonder de uitzonderlijke 
bijdrage van de Vereniging 
Rembrandt zou Nederland  
niet meer in staat zijn om 
kunstwerken van het hoogste 
niveau te verwerven. Aankopen 
als de Liotard kunnen alleen 
worden gedaan met de 
vereende krachten van alle 
leden van de Vereniging 
Rembrandt!’

Taco Dibbits, directeur Rijksmuseum
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p  Communicatieplan ontwikkelen om de naams bekendheid te vergroten zodat 
kunstliefhebbers/museumbezoekers de naam van de Vereniging Rembrandt 
kennen en weten waar deze voor staat

p  Organiseren van een vijfjaarlijkse tentoonstelling over het openbaar kunstbezit en 
de betekenis van de Vereniging Rembrandt

p  Behoud: het verenigingsgevoel versterken door middel van bijeenkomsten met 
kunst als bindende factor

p  Duidelijker onderscheid maken tussen de bestaande lidmaatschapsvormen
p  Groei: het werven van nieuwe leden door bestaande leden te stimuleren hun 

liefde voor kunst door te geven; het introduceren van nieuwe wervingsacties
p  Ontwikkelen van nieuwe lidmaatschapsvormen, bijvoorbeeld op basis van 

interessegebieden (Themafondsen)

p  Openstellen van het Nationaal Fonds Kunstbezit (bedoeld voor aankopen die het 
reguliere jaarlijks budget te boven gaan) voor schenkingen

p  De doelstelling van de Vereniging Rembrandt onder de aandacht brengen van 
particuliere stichtingen en vermogensfondsen met een kunstdoelstelling

p  Informeren over schenken/nalaten aan het openbaar kunstbezit (in geld of in 
natura), ten dienste van zowel het mecenaat als de musea

p  Organiseren van periodieke overleggen met andere organisaties en fondsen in de 
museale sector, bedoeld om kennis over en weer beschikbaar te stellen 
(platformgedachte)

p  In gezamenlijkheid opkomen voor het openbaar kunstbezit indien aan de orde

p  Versterking organisatie om doelstellingen te kunnen realiseren
p  Aanpassen van automatisering, nodig door groei  

en om de servicegerichtheid van de Vereniging te kunnen behouden

Vergroten 
naams-

bekendheid

Behoud  
en groei van 

leden

Groei 
financiële 
middelen

Activeren 
samenwerking

Aanpassen 
organisatie  
van bureau

Toekomstplannen in vijf aandachtspunten



13  JAARVERSL AG VAN DE VERENIGING REMBRANDT 2016

Musea gesteund in 2016 door het  
BankGiro Loterij Aankoopfonds van  
de Vereniging Rembrandt:

p  Allard Pierson Museum, Amsterdam
p  Stedelijk Museum, Alkmaar
p  Elisabeth Weeshuis Museum, Culemborg
p  Haags Historisch Museum
p  Kasteel Huis Bergh, ‘s-Heerenberg
p  Universiteitsbibliotheek Leiden

Prins Bernhard Cultuurfonds

Een van de oudste bondgenoten van de Vereniging 
Rembrandt is het Prins Bernhard Cultuurfonds. De 
doelstelling van het Cultuurfonds is een pleitbezorger 
zijn van cultuur, natuur en wetenschap. Gekozen is 
om kunstaankopen financieel te steunen via de 
 Vereniging Rembrandt, omdat zij de benodigde 
 expertise in huis heeft. Al sinds de jaren zestig ont-
vangt de Vereniging elk jaar een substantiële bijdrage 
van het Cultuurfonds. In 2016 was dat een bedrag  
van € 650.000, dat is gebruikt voor de steun aan de 
aankoop van onder andere Hollands meisje aan het 
ontbijt door Jean-Etienne Liotard.

Onmisbare samenwerking

Mondriaan Fonds

Birgit Donker, directeur Mondriaan Fonds: 
‘Voor een vitale Collectie Nederland is samenwerking 
tussen private fondsen als de Vereniging Rembrandt 
en een publiek stimuleringsfonds als het Mondriaan 
Fonds van groot belang. De goede mix van private  
én publieke fondsen maakt dat Nederlandse musea 
kansen niet voorbij hoeven te laten gaan.’

‘Traditiegetrouw kende het Prins Bernhard 
Cultuurfonds ook in 2016 een belangrijke 
bijdrage toe aan de Vereniging Rembrandt.  
De expertise en zorgvuldigheid daarvan scheppen 
vertrouwen dat beschikbare middelen worden 
benut om het Nederlands openbaar kunst-  
bezit met de meest betekenisvolle aankopen  
te verrijken. Zowel het Fonds als de Vereniging 
hechten aan bestendiging van de samenwerking 
om het particulier mecenaat in Nederland 
optimaal te faciliteren.’

Adriana Esmeijer, directeur Prins Bernhard Cultuurfonds

BankGiro Loterij

Een andere trouwe partner van de Vereniging Rem-
brandt is de BankGiro Loterij. In 2010 is het BankGiro 
Loterij Aankoopfonds bij de Vereniging Rembrandt  
ingesteld, waarmee aankopen worden gesteund van 
musea die zelf geen structureel meerjarig beneficiënt 
zijn van de Loterij. Over de jaren heen zijn via deze 
constructie al 42 aankopen gesteund van musea door 
heel Nederland, wat het belang van deze jaarlijkse 
schenking onderstreept. Net als in 2015 ontving de 
Vereniging Rembrandt het afgelopen jaar € 400.000 
als beneficiënt van de BankGiro Loterij. Dankzij deze 
schenking konden zes musea hun collectie versterken.
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Uit het preadvies aan de Vereniging 
Rembrandt:
‘De orgelklok van Clay past niet alleen 
perfect in de verzameling van Museum 
Speelklok, maar zou ook voor de 
verzameling Nederland een uitzon-
derlijk belangrijke toevoeging zijn, een 
spectaculaire verrijking van ons beeld 
van de wereld van de grootste 18de- 
eeuwse kunst kenners en -verzamelaars.’

Orgelklok
Charles Clay, met muziek van Georg 
Friedrich Händel; schildering wijzerplaat 
toegeschreven aan Jacopo Amigoni; 
zilveren appliques toegeschreven aan  
John Michael Rysbrack ca. 1738. 
Mahoniehout, ebbenhout, eikenhout, 
grenenhout, vruchtbomenhout, verguld 
metaal, messing, zilver, olieverf, H 252 cm
MUSEUM SPEELKLOK, UTRECHT

Bijdrage: € 346.800, waarvan € 100.000 
uit het Stortenbeker Fonds en € 55.000 
van de Utrechtse Rembrandt Cirkel
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Bloemstilleven in een stenen nis 
Roelant Savery
1615. Olieverf op paneel, 63,2 x 44,7 cm
MAURITSHUIS, DEN HAAG

Bijdrage: € 1.000.000, waarvan € 40.000 uit 
het Themafonds 17de-eeuwse Schilderkunst

Meer dan alleen een vaas bloemen
 
‘Een schitterend schilderij, echt een juweel’, 
vindt Loekie Schwartz, Rembrandtlid sinds 
1999, de nieuwe aanwinst van het Maurits- 
huis. ‘Deze vroege bloemstukken zitten vol 
symboliek – kijk bijvoorbeeld naar die 
opvallende doorntak – en dat hielp mensen  
bij het mediteren over vergankelijkheid en het 
eeuwige leven. Voor ons als moderne mensen 
is het een onwezenlijk idee om bij zo’n mooi 
schilderij gedachten over vergankelijkheid  
te hebben, en tegenwoordig wordt in de 
kunstgeschiedenis ook meer gesproken over 
de natuurgetrouwheid en de penseelstreek 
dan over symboliek, maar dit is meer dan 
alleen een vaas bloemen. Een heel mooie 
aanwinst voor het Mauritshuis.’

‘Wat aankopen betreft is 
het Mauritshuis zuinig: we 
kopen niet veel, en als we 
kopen, doen we dat altijd 
op kwaliteit. Het schilderij 
moet een hoog niveau 
hebben en echt van 
toegevoegde waarde zijn 
voor de verzameling en de 
Collectie Nederland.’

Emilie Gordenker, directeur van  
het Mauritshuis
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Omgeving Adriaen van Wesel
ca. 1480. Eikenhout met restanten van 
oorspronkelijke polychromie, H 28 cm
MUSEUM CATHARIJNECONVENT, UTRECHT

Bijdrage: € 19.750, waarvan € 10.000 uit 
het Schoufour-Martin Fonds en € 9.750 
uit het Mr. J.J.A.M. Kennis Fonds
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Stilstaan en vooruitkijken
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Meer dan aankopen alleen
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Waardering

Een jaar van groei

Een bijzondere rol voor de 
Vereniging Rembrandt

Schoonheid als hulpmiddel

‘Kunst was vroeger gericht op een doel. 
Het was functioneel. Kunst was om te 
stichten, om te onderwijzen, kunst was 
therapeutisch, en natuurlijk was kunst  
er ook om te vermaken, en ook dat was 
functioneel gedacht. Schoonheid was 
daarbij een hulpmiddel,’ zegt prof.dr. 
Herman Pleij in het promo tiefilmpje voor 
de tentoonstelling De zomer van Herman 
Pleij in Museum Catharijneconvent. 
Fusien Bijl de Vroe: ‘Nu, 500 jaar later,  
is dat omgedraaid. Nu het beeld in het 
museum staat, gaat het in de eerste 
plaats om de schoonheid. En aan de 
hand van deze schoonheid kunnen ook 
de vaak niet meer gekende verhalen 
worden verteld, waarmee we de context 
waarin het is ontstaan beter kunnen 
begrijpen.’

‘Ik geniet ervan als bij een mooi 
en betekenisvol kunstwerk staat 
vermeld dat het mede mogelijk 
gemaakt is door de Vereniging 
Rembrandt’

S. van der Werff (31 jaar), lid sinds 2015
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Stilstaan en vooruitkijken
‘2016 was een jaar om even stil te staan bij alles wat  
in de afgelopen jaren bereikt is. Met Martijn Sanders 
aan het roer heeft de Vereniging een belangrijke groei 
doorgemaakt. De uitreiking van de Museumpenning 
ter gelegenheid van zijn afscheid als voorzitter was 
niet alleen een bekroning van zijn inzet, maar ook een 
bevestiging van het enorme belang van de Vereniging 
voor Nederland. Dit jaar was daarnaast een jaar van 
nadenken, samen met het bestuur en met Arent Fock 
als nieuwe voorzitter, over de doelen die wij willen 
stellen voor de komende jaren en over wat er nodig is, 
ook binnen de organisatie, om die doelen te bereiken.’

Verbondenheid in een gedeeld belang
‘De essentie is dat wij een vereniging zijn met leden die 
zich verbonden weten in het belang dat zij hechten aan 
de zorg voor het geheel van alle museale collecties in 
Nederland en het doorgeven daarvan aan de volgende 
generaties. Telefoontjes en mailtjes, naar aanleiding 
van een aankoop of omdat mensen een schenking 
overwegen, elk contact begint met een elkaar vinden 
in de wil om bij te dragen aan dat gemeenschappelijk 
bezit. Of het nu gaat om een bijdrage van € 2.000 voor 
een werk van Lucienne Bloch voor het Nationaal Glas-
museum in Leerdam of een bijdrage van € 1,3 miljoen 
voor het Hollands meisje aan het ontbijt door Liotard 
voor het Rijksmuseum, om een altaarstuk uit de  
Romeinse oudheid of om een schilderij van Neo Rauch, 
voor musea in Alkmaar tot Zwolle.’

Betrokkenheid ervaren
‘Die gedeelde betrokkenheid is ook merkbaar bij de 
vele ontvangsten die wij dit jaar door heel Nederland 
hebben georganiseerd. Tijdens die bijeenkomsten, zoals 
het bezoek aan de tentoonstelling over Jheronimus 
Bosch, ontstaan gesprekken en wordt samen genoten 
van de kunst, in de wetenschap dat iedereen die daar 
aanwezig is daar ook aan heeft bijgedragen. Dat gevoel 
behouden is van het grootste belang, juist als wij, net 
als dit jaar, nog heel veel nieuwe leden willen verwel-
komen.’ 

Groei over de gehele linie
‘2016 stond ook in het teken van groei, in het aantal 
leden, in de twee nieuwe Cirkels die dit jaar zijn opge-
richt en in de zeven nieuwe Fondsen op Naam. De leden 
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‘Een jaar  
van reflectie 

en groei’

Met bijna 15.000 leden, 50 ontvangsten,  
40 Fondsen op Naam en acht Cirkels is de  

Vereniging levendiger dan ooit. De groei van  
de afgelopen periode die ook in 2016 doorzette  
– samen met de bestuurswisseling – maakte 2016  

tot een jaar van reflectie, zegt directeur  
Fusien Bijl de Vroe: ‘We hebben nagedacht  
over waar we nu staan, waar we over vijf jaar  

willen staan en wat er moet gebeuren  
in de organisatie om de rol die de  
Vereniging Rembrandt wil gaan  

vervullen te kunnen  
waarmaken.’
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komen uit heel Nederland, de Cirkels zijn opgericht  
in Gelderland-Overijssel en in Noord-Brabant en de 
doelstellingen van de nieuwe fondsen variëren van  
financiële steun aan aankopen van kunst uit de late 
middeleeuwen tot de Haagse School. Leden en geld 
zijn overigens geen doel maar een middel: het vergroten 
van draagvlak en kapitaal zijn nodig om te kunnen op-
komen voor het belang van het openbaar kunstbezit.’

Meer dan aankopen alleen
‘De leden stellen hun vertrouwen in de Vereniging, 
waar zij hun betrokkenheid invulling kunnen geven. 
En die betrokkenheid reikt verder dan het steunen van 
aankopen van musea. Zo is het van belang dat er, on-
danks bezuinigingen, geïnvesteerd blijft worden in de 
kennis binnen de musea. Om die reden bestaat er sinds 
2012 de mogelijkheid bij te dragen aan beurzen, die 
bedoeld zijn om jonge kunsthistorici de kans te geven 
het werk van een conservator te leren door collectie-
gerelateerd onderzoek uit te voeren. In een tijd waarin 
cultuur onder druk staat, moet zelfs een grote instelling 
als het Van Gogh Museum externe gelden zien te vinden 
voor onderzoek op het niveau dat ze daar willen doen. 
Dit jaar was er ook de tentoonstelling over de firma 
Buffa in Singer Laren, op basis van onderzoek dat deels 
met een bijdrage uit het Ekkart Fonds kon worden 

verricht. Dat dit belang wordt gedeeld door leden, 
blijkt uit het feit dat in 2016 twee nieuwe onderzoeks-
fondsen zijn opgericht.’

Invloed aanwenden
‘De rol van de Vereniging is groter dan alleen financieel 
bijdragen. Dit jaar hebben wij bijvoorbeeld aandacht 
gevraagd voor het belang van stedelijke collecties. 
Eerdere inspanningen op dit gebied hebben ertoe  
bijgedragen dat de dreigende sluiting van Museum  
De Waag en het Speelgoedmuseum in Deventer is  
afgewend. Ook waar het gaat om aankopen wendt de 
Vereniging haar invloed aan. Zo werd in 2016 voor het 
eerst sinds de nieuwe Erfgoedwet een voorwerp op de 
lijst Wet Behoud Cultuurbezit te koop aangeboden: de 
zogenaamde Rintel-menora, eigendom van de joodse 
gemeente, en al jarenlang in bruikleen bij het Joods 
Historisch Museum. De bereidheid bij te dragen was 
zeer zeker aanwezig, maar alleen als de overheid ten 
minste 50% van het aankoopbedrag voor haar rekening 
zou nemen – deze menora is immers niet voor niets 
op die lijst gezet. Dat het ook zo is gegaan, stemt tot 
tevredenheid. En bij een andere aankoop van dit jaar 
hebben we het Rotterdamse motto “geen woorden 
maar daden” in de praktijk gebracht. Het ging om een 
tabaksdoos met het stadswapen van Rotterdam, die in 
de 18de eeuw door de vroedschap is geschonken aan 
de stadssecretaris Jacob van Belle als dank voor  
47 jaar trouwe dienst. Toen het Rotterdam Museum het 
aankoopbedrag niet bij elkaar leek te krijgen en de tijd 
begon te dringen, heeft de Vereniging Rembrandt een 
uitzonderlijk besluit genomen door het object in zijn 
geheel te kopen, in de overtuiging dat met iets meer 
tijd de Rotterdamse fondsen 50% van het aankoopbe-
drag voor hun rekening zouden nemen. En dit is gelukt!’

Mensen die zich willen  
inzetten voor het mooie
‘2016 was een bijzonder jaar. Vanuit reflectie gaan  
we weer op volle kracht vooruit. Uit de groei van de 
Vereniging Rembrandt en de gedrevenheid van de 
mensen met wie wij in aanraking komen, zowel binnen 
als buiten de Vereniging, spreekt een enorme betrok-
kenheid bij de openbare kunstcollecties. Ik vind het 
heel motiverend om te zien hoe zoveel mensen als  
tegenkracht van alle lelijkheid in de wereld zich  
willen inzetten voor het mooie.’
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Kinderontvangst in 
Gemeentemuseum 
Den Haag, 2016
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Als gevolg van de terugtrekkende overheid ligt de  
nadruk van musea de laatste jaren vaak sterk op het 
binnenhalen van zoveel mogelijk bezoekers. Weten-
schappelijk onderzoek naar de eigen collectie komt 
daardoor onder druk te staan. Daarom draagt de  
Vereniging Rembrandt als belangenbehartiger van de 
Collectie Nederland sinds 2012 bij aan collectiegerela-
teerd onderzoek. Inmiddels telt de Vereniging vier 
Fondsen op Naam die het steunen van onderzoek  
in hun doelstelling hebben: het Ekkart Fonds voor 
kunsthistorisch onderzoek (2012), het Van der Klaauw 
Fonds (2015), het Fonds voor Onderzoek naar Moderne 
en Hedendaagse Kunst (2016), opgericht door Martijn 
en Jeannette Sanders-Mol, en het Schoufour-Martin 
Fonds (2016), gedeeltelijk bedoeld voor onderzoek 
naar laat-middeleeuwse kunst.

Van Gogh Museum

In 2016 is vanuit het Ekkart Fonds bijgedragen aan  
een onderzoek door kunsthistorica Lisa Smit voor een 
grote tentoonstelling over Van Gogh en Gustave Klimt 
in 2018/19 in het Van Gogh Museum. Axel Rüger,  
directeur van het Van Gogh Museum: ‘Ons onderzoek 
wordt voor een deel gefinancieerd uit eigen middelen 
en voor een deel met externe bijdragen. De studie 
naar de internationale context rondom Klimt en de  
receptie van de internationale avant-gardekunst in 
Wenen is een extra project waar we gezien de onder-
zoeksintensiviteit meer capaciteit voor nodig hebben.’ 

Nationaal Glasmuseum

Een eerder gesteund onderzoek kreeg in 2016 een  
interessant staartje. Maartje Brattinga, de jonge  
kunsthistorica die dankzij een beurs uit het Ekkart 
Fonds voor kunsthistorisch onderzoek een studie kon 
verrichten naar de (inter)nationale contacten van  
Petrus Marinus Cochius, directeur van Glasfabriek 
Leerdam, kreeg een Amerikaanse vervolgbeurs van de 
Terra Foundation for American Art. Hiermee kan zij 
haar onderzoek voortzetten in het Frank Lloyd Wright  
Archief in New York, waar zich een grote hoeveelheid 
brieven en ontwerptekeningen voor de Leerdamse 
Glasfabriek bevindt.

Singer Laren

2016 was ook het jaar waarin de tentoonstelling 
Schoonheid te koop. Kunsthandel Frans Buffa & Zonen 
1790-1951 plaatsvond in Singer Laren. In de catalogus 
die bij deze tentoonstelling verscheen, is een essay 
opgenomen van Sylvia Alting van Geusau, die dankzij 
een beurs uit het Ekkart Fonds onderzoek kon doen 
naar de totstandkoming van de collectie van William 
en Anna Singer via Joop Siedenburg, eigenaar van 
kunsthandel Frans Buffa en Zonen vanaf 1921.
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Zonder onderzoek geen kennis

Lisa Smit tijdens haar 
onderzoek in Wenen voor 
het Van Gogh Museum
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Waardering

Oktober 2016: Martijn Sanders 
ontvangt Museumpenning

Op 6 oktober 2016 ontving Martijn Sanders, de kort 
daarvoor afgetreden voorzitter van de Vereniging 
Rembrandt, de Museumpenning uit handen van  
minister Jet Bussemaker van OCW. In zijn dankwoord 
vertelde Sanders over het ontstaan van zijn liefde  
voor de museumsector en vroeg hij aandacht voor  
de financiële situatie van musea.

Sanders wees erop dat musea vaak meer tijd kwijt 
zijn aan subsidieperikelen dan dat er aandacht kan 
worden besteed aan studie naar de eigen verzameling: 
‘Zonder kennis van de collectie heeft een museum 
geen ziel meer, en wij dus geen collectief verleden.’ 

Hij benadrukte het belang van particuliere steun van 
vooral de loterijen en de Vereniging Rembrandt, waar-
door er in Nederland, ondanks de geringe aankoop-
budgetten van musea, toch een actief verzamelbeleid 
gevoerd kan worden. Sanders sprak zijn zorg uit over 
het ontbreken van een goed gevulde publieke geldpot 
om stukken die op de lijst van beschermd erfgoed staan 
voor Nederland te behouden als de eigenaar besluit 
die te verkopen, en over de geruchten dat de Geefwet 
na korte tijd alweer afgeschaft gaat worden (‘een 
ramp’). Hij eindigde met een oproep om waakzaam en  
werkzaam te zijn opdat het erfgoed dat met vereende 
krachten is bijeengebracht ook voor volgende genera-
ties behouden, bestudeerd en uitgebreid zal worden. 

‘We hebben die betrokkenheid van 
particulieren bij onze kunst en cultuur 
ook nú, vandaag en morgen nodig. 
Omdat die laat zien dat ook burgers 
zelf houden van kunst en erfgoed, 
houden van de schoonheid die het 
ons allemaal biedt. En hechten aan 
de maatschap pelijke waarde ervan 
die we als land zo hard nodig 
hebben. Dat duurzame draagvlak 
vanuit de samenleving hebben we 
nodig, juist ook op momenten dat de 
ondersteuning van kunst en cultuur 
vanuit politiek of overheid onder 
druk staat.’ 

Minister Jet Bussemaker, bij de uitreiking  
van de Museumpenning aan Martijn Sanders  
op 6 oktober 2016
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Ruim € 4,9 miljoen steun
In 2016 kon de Vereniging Rembrandt aanzienlijk  
meer besteden aan haar doelstelling dan het  
jaar ervoor. Het uitzonderlijke jaar 2014 – waarin  
de Vereniging de aankoop van de Bacchant van  
Adriaen de Vries met € 4 miljoen steunde –   
buiten beschouwing gelaten, is er al jaren sprake 
van groei.

1.559 leden erbij in 2016
Ook het aantal leden van de Vereniging Rembrandt  
– in 1883 begonnen met zo’n 200 liefhebbers! – stijgt. 
In 2016 nam dit aantal met 1.559 toe. Voor velen was 
de in juni verspreide bijlage Hoe komt Nederland aan 
zijn Kunst? aanleiding om zich als lid aan te melden  
(p. 40).

 
  

Aktelidmaatschappen
De tabel rechts laat zien wat de vijf jaar geleden 
 ingevoerde Geefwet heeft betekend voor de inkomsten 
van de Vereniging Rembrandt: sinds 2012 zijn de in-
komsten uit aktelidmaatschappen (dit zijn meesterlid-
maatschappen en cirkellidmaatschappen) maar liefst 
verviervoudigd.

2016: een jaar van groei

20132012 2014 2015 2016

Aantal lidmaatschappen

15.000

12.000

9.000

6.000

3.000

€ 1.000.000

€ 2.000.000

€ 4.000.000

€ 3.000.000

€ 5.000.000

€ 7.000.000

€ 6.000.000

Besteed aan doelstelling in totaal

2012 2014 2015 20162013

<--  UITZONDERLIJKE STEUN 
BEELD ADRIAEN DE VRIES

22  JAARVERSL AG VAN DE VERENIGING REMBRANDT 2016

 

€ 1.200.000

€ 900.000

€ 600.000

€ 300.000

Opbrengsten aktelidmaatschappen
€ 1.500.000

20132012 2014 2015 2016
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Uitgelicht: meesterlidmaatschappen
Meesterlidmaatschappen zijn lidmaatschappen die af-
gesloten worden voor een periode van ten minste vijf 
jaar en een jaarlijkse bijdrage van minimaal € 350 per 
jaar. Dit lidmaatschap wordt vastgelegd in een perio-
dieke schenkingsovereenkomst en geeft, met dank 
aan de Geefwet, een extra fiscaal voordeel. In 2016 is 
aantal meesterlidmaatschappen spectaculair toegeno-
men van 365 naar 456: een stijging van 25%. 

Uitgelicht: cirkellidmaatschappen
Een Rembrandtcirkel bestaat uit tenminste vijftien 
leden die met een periodieke schenkingsovereenkomst 
ten minste vijf jaar een vastgesteld bedrag schenken. 
Zo vormen zij gezamenlijk een eigen Rembrandtcirkel-
fonds. Cirkelleden bepalen met elkaar aan welke door 
het bestuur van de Vereniging Rembrandt gesteunde 
aankoop zij hun schenking verbinden. In 2016 zijn 
twee nieuwe provinciecirkels opgericht: de Jheronimus 
Cirkel (voor leden uit Noord-Brabant) en de Hendrickje 
Cirkel (voor leden uit Gelderland en Overijssel). Het 
aantal cirkelleden is met 78 leden toegenomen naar 
een totaal van 405.
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405 leden verdeeld over acht cirkels

Titus Cirkel

Utrechtse Rembrandt Cirkel

Caius Cirkel

Saskia Cirkel

van Rijn Cirkel

KOG-Vereniging Rembrandt Cirkel

Jheronimus Cirkel

Hendrickje Cirkel

121

55

104

28

38

16
12

31Kunst verbindt. Het leent 
zich voor gezamenlijke 
beleving. Heerlijk om 
kunstvreugde te delen met 
liefhebbers die zelf ook 
bijdragen. Door een Cirkel 
sta je dichter bij musea  
en verbreedt je kennis  
van kunst. 

Joost van Lanschot, bestuurslid en 
lid Utrechtse Rembrandtcirkel
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Rembrandtfondsen: van 33 naar 40
In 2016 zijn er zeven nieuwe Fondsen op Naam  
ingesteld: het Eleonora Fonds, Het Liesbeth van Dorp 
Fonds, het Coleminks Fonds, het Drs. H.B. Philipp 
Fonds, het Fonds voor Onderzoek naar Moderne en 
Hedendaagse Kunst, het Alida Fonds en het Schou-
four-Martin Fonds.
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20132012 2014 2015 2016

Aantal Rembrandtfondsen op Naam

5

10

15

20

25

30

35

40

Overzicht 
Rembrandtfondsen

Fondsen op Naam bij de Vereniging  
Rembrandt 
Eleonora Fonds (2016)
Het Liesbeth van Dorp Fonds (2016)
Coleminks Fonds (2016)
Drs. H.B. Philipp Fonds (2016)
Fonds voor Onderzoek naar Moderne en
   Hedendaagse Kunst (2016)
Alida Fonds (2016)
Schoufour-Martin Fonds (2016)
Fonds voor Klassieke Beeldende Kunst (2015)
Van der Klaauw Fonds (2015)
Ruze Fonds (2015)
Mevrouw M. Boersma Fonds (2015)
Nationaal Fonds Kunstbezit (2014)
Fonds 1931 (2014)
Innorosa Fonds (2014)
Mevrouw J.J. den Boer-den Herder Fonds  
   (2014)
E.A. en C.M. Alkema-Hilbrands Fonds (2014)
Mr. J.J.A.M. Kennis Fonds (2013)
Mevrouw dr. E. Frederiks Fonds (2013)
Maljers-de Jongh Fonds (2012)
Ekkart Fonds (2012)
Liente Dons Fonds (2012)
A. Quist-Rütter Fonds (2012)
Willem en Mary Reus-de Lange Fonds (2012)

Gisbert van Laack Fonds (2011)
BankGiro Loterij Aankoopfonds (2010)
P.H. Soeters Fonds voor 20ste-eeuwse  
   Glaskunst (2010)
Kruger Fonds (2010)
A.M. Roeters van Lennep Fonds (2010)
Claude Monet Fonds (2009)
Fonds Leppink-Postuma (2008)
Fonds voor 20ste-eeuwse Nederlandse 
   Schilderkunst (2007)
Ina van Doormaal Fonds (2006)
Daan Cevat Fonds (2006)
Dura Kunstfonds (2002)
Stortenbeker Fonds (2001)
Jaap en Joanna van der Lee-Boers Fonds (2000)
Beatrijs de Rooy Fonds (1998)
Hendrik de Jong Fonds (1983)
Fonds Cleyndert (1967)
Nationaal Fonds 1930 (1930)

Cirkelfondsen
Jheronimus Fonds (2016)
Hendrickje Fonds (2016)
Van Rijn Fonds (2014)
Saskia Fonds (2014)
KOG-Vereniging Rembrandt Fonds (2014)
Caius Fonds (2012)
Utrechtse Rembrandt Cirkel (2011)
Titus Fonds (2004)

Themafondsen  
Bijdragen vanaf € 1.000 per jaar kunnen 
worden toegewezen aan een van de  
13 Themafondsen van de Vereniging.  
Hiermee wordt inzichtelijk aan welke  
aankopen de schenker bijdraagt. Deze 
wordt hier dan ook per brief van op de 
hoogte gesteld.

Themafonds Middeleeuwen 
Themafonds 17de-eeuwse Schilderkunst 
Themafonds 18de-eeuwse Schilderkunst 
Themafonds 19de-eeuwse Schilderkunst 
Themafonds Moderne en Hedendaagse
   Kunst 
Themafonds Niet-Westerse Kunst 
Themafonds Beeldhouwkunst
Themafonds Fotografie 
Themafonds Keramiek 
Themafonds Toegepaste Kunst 
Themafonds Glas
Themafonds Zilver
Themafonds Prenten en Tekeningen
Themafonds ten behoeve van Claude
   Monet Fonds
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Een bijzondere rol voor de Vereniging Rembrandt

Zilveren chanoekia, bekend als de Rintel-menora
Vervaardigd door Pieter Robol Il
1753. H 102 cm, L 131 cm
JOODS HISTORISCH MUSEUM, AMSTERDAM

Bijdrage: € 125.000, waarvan € 50.000 uit het 
Themafonds Zilver

Een nieuwe toepassing van de WBC

De monumentale zilveren chanoekia is al decennialang 
een hoogtepunt in de collectie van het Joods Historisch 
Museum als bruikleen van de joodse gemeente.  
Deze kandelaar is al in 1753 geschonken aan de Grote 
Synagoge en daar tot aan de Tweede Wereld oorlog 
gebruikt, waarmee hij onlosmakelijk verbonden is met 
het complex van de vier synagogen waarin het Joods 
Historisch Museum huist.

De chanoekia stond op de lijst van de Wet Behoud 
Cultuurbezit (WBC), die in 2016 is opgegaan in de nieuwe 
Erfgoedwet. De Vereniging Rembrandt was benieuwd 
naar de positie die de minister zou innemen, want dit 
was de eerste keer sinds de invoering van de Erfgoedwet 
dat een object op de lijst werd verkocht. De minister 
wilde de verantwoordelijkheid in eerste instantie bij het 
maatschappelijke en museale veld leggen en bijpassen 
indien nodig, maar na een gesprek met de Vereniging 
Rembrandt – die de aankoop om principiële redenen 
alleen wilde steunen als de overheid ten minste de 
helft van het bedrag zou betalen – besloot zij 50% van 
het aankoopbedrag voor haar rekening te nemen.

Zilveren tabaksdoos
Louis de Haan/Jean Auguste Bagnol
1757. Zilver met gouden deksel, L 16 cm
MUSEUM ROTTERDAM

Bijdrage: € 70.000, waarvan € 35.000 uit het Dura 
Kunstfonds

Een aanwinst voor Rotterdam

Coen Schimmelpenninck, oud-bestuurslid van de 
Vereniging Rembrandt:  
Wie krijgt ooit een cadeau omdat hij voor niets het 
archief ordent, en dan nog in goud en zilver en met 
een inscriptie en het wapen van het stedelijk bestuur? 
Niet iedereen zal de combinatie van zilver en goud 
bewonderen, maar het geschenk, de tabaksdoos, is 
prachtig gemaakt. Achter de schenking komt de 
gehele bestuurlijke samenstelling van de stad naar 
voren, dus het belang voor Rotterdam is helder. Maar 
er is meer. De combinatie van zilver en goud op deze 
wijze, gemaakt in Rotterdam en bestemd voor een 
functionaris in die stad, de tweede stad van de 
Nederlanden, maakt het voorwerp ook van belang 
voor het nationale kunstbezit. Het voorwerp geeft zo 
mooi de dubbele betekenis aan: artistiek van grote 
kwaliteit en zeldzaamheid en historisch intrigerend. 
Vanuit Rotterdam is dan ook met groot plezier aan de 
verwerving van deze tabakspot bijgedragen nadat de 
Vereniging Rembrandt het voortouw had genomen.



26  JAARVERSL AG VAN DE VERENIGING REMBRANDT 2016

Een fonds ter nagedachtenis

Het ‘Ponton de la Félicité’, Asnières van Paul Signac is 
aangekocht met een bijdrage uit Het Liesbeth van 
Dorp Fonds. Het fonds is eind 2016 ingesteld met een 
legaat van de heer J. van Dorp, ter nagedachtenis aan 
zijn op 30-jarige leeftijd overleden dochter Liesbeth. 
Zijn oudste dochter Tineke vindt het een mooie 
gedachte dat in het Van Gogh Museum nu een schilderij 
ter nagedachtenis aan haar zus hangt. Kleindochter 
Lichelle, dochter van Liesbeth: ‘Ik had verwacht dat 
het bedrag naar de Vereniging Rembrandt zou gaan en 
dat we er daarna niet meer zo veel van zouden horen, 
maar we zijn er echt bij betrokken geweest.’ 
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Het ‘Ponton de la Félicité’ bij Asnières 
(Opus nr. 143)
Paul Signac
1886. Olieverf op doek, 33,4 x 46,7 cm
VAN GOGH MUSEUM, AMSTERDAM

Bijdrage: € 360.000, waarvan € 25.000 uit 
het Claude Monet Fonds, € 20.000 uit Het 
Liesbeth van Dorp Fonds en € 40.000 uit 
het Themafonds 19de-eeuwse Schilderkunst
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Vrouwenhoofd
Lucienne Bloch
1929. Glas, H 27,5
NATIONAAL GLASMUSEUM, LEERDAM

Bijdrage: € 2.000 uit het P.H. Soeters Fonds voor  
20ste-eeuwse Glaskunst

Het plezier van bijdragen aan het  
Nederlands kunstbezit

Ellen Soeters:
‘Dankzij mijn vader en doordat u mij zo betrekt  
bij waar Vereniging Rembrandt voor staat, ben ik 
deze gaan leren kennen en waarderen. Ik vind het 
indrukwekkend wat in 2016 voor elkaar is gebracht! 
Fijn dat het fonds op naam van mijn vader hier een 
– bescheiden – bijdrage aan heeft kunnen leveren.  
Ik hoop dat uw vereniging in 2017 ook weer grootse 
bijdragen aan het Nederlandse kunstbezit kan 
leveren en dat het P.H. Soeters Fonds voor 20ste-
eeuwse Glaskunst hierin behulpzaam kan zijn.’ 

Twee altaren voor Nehalennia
Onbekend
2de/3de eeuw na Chr. Kalksteen, H 89 en H 63
RIJKSMUSEUM VAN OUDHEDEN, LEIDEN

Bijdrage: € 20.000 uit het Caius Fonds 

Een bijzondere vindplaats

In 1970 vonden vissers altaren gewijd aan Nehalennia 
in de Oosterschelde, waarop het Rijksmuseum van 
Oudheden duikcampagnes ondernam om de objecten 
uit het water te halen. De twee nu aangekochte 
altaren, die in de jaren erna zijn opgevist door een 
particulier, vormen een waardevolle aanvulling op 
deze verzameling. Hoewel ze eeuwenlang in het water 
hebben gelegen, is de conditie nog verrassend goed.
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Een grote aankoop voor een klein museum

Dankzij een bewaard gebleven document is 
bekend dat dit schilderij door Moreelse in 1630 
is gemaakt voor het Haagse woonhuis van graaf 
Floris II van Pallandt. De opdrachtgever stamde 
uit een roemrijke Culemborgse familie en was 
bovendien protector van het Elisabeth 
Weeshuis. Dat maakte deze Aanbidding der 
herders een begerenswaardig object voor het in 
dat gebouw gevestigde Elisabeth Weeshuis 
Museum. De verzameling van dit museum is 
historisch gegroeid en aankopen van dit formaat 
zijn er niet eerder geweest. 

Met praktische en financiële steun van de 
Vereniging Rembrandt lukte het uiteindelijk de 
fondsenwerving rond te krijgen. Hoezeer deze 
aankoop voor het relatief kleine museum werd 
gedragen door de leden, bleek wel uit de 
enthousiaste reacties na de verschijning van het 
artikel ‘Een Corsnacht voor Culemborg’ in het 
Bulletin van de Vereniging Rembrandt. Enkele 
leden gebruikten de afbeelding voor hun 
kerstkaart, in één geval zelfs met de oproep bij 
te dragen aan de verwerving van Moreelses 
Aanbidding der herders.
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De aanbidding der herders
Paulus Moreelse
1630. Olieverf op doek, 90 x 137,5 cm
ELISABETH WEESHUIS MUSEUM, CULEMBORG

Bijdrage: € 55.000, waarvan € 30.000 uit 
het BankGiro Loterij Aankoopfonds
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Betekenis openbaar kunstbezit  
zichtbaar maken
‘Doel van het fellowship is de kennis van en de be-
langstelling voor het Nederlands openbaar kunstbezit 
te vergroten. Dat gebeurt door middel van tentoon-
stellingen, (web)publicaties en ook werkgroepen aan de 
Universiteit Utrecht, om jonge kunsthistorici bewust 
te maken van de geschiedenis en het belang van het 
Nederlands openbaar kunstbezit. Het fellowship werd 
ingesteld na de tentoonstelling 125 Grote Liefdes in het 
Van Gogh Museum in 2008. Op die tentoonstelling, 
die wilde laten zien wat de Vereniging Rembrandt in 
de eerste 125 jaar van haar bestaan zo al had gedaan, 
kwamen destijds meer dan 300.000 bezoekers af en 
dat leidde ook tot de aanmelding van meer dan 2500 
nieuwe leden. Het bestuur van de Vereniging besefte 
toen, dat vermelding van de naam van de Vereniging 
Rembrandt op het bijschrift bij een door haar ge-
steunde aankoop niet voldoende zichtbaar maakte 
wat zij eigenlijk betekent. Door die tentoonstelling  
en de bijbehorende publicatie werd ineens duidelijk: 
zonder de Vereniging Rembrandt geen Melkmeisje van  
Vermeer en geen Lezende Titus van Rembrandt in het 
Rijksmuseum, geen Marskramer van Bosch in Museum 
Boijmans en ook geen knipsel van Matisse in het  
Stedelijk Museum van Amsterdam.’
 
Aandacht voor stedelijk erfgoed 
‘Kleine, vooral stedelijke musea liggen steeds meer 
onder vuur. Dat valt de lokale overheden overigens niet 
altijd kwalijk te nemen, want die hebben ook steeds 
meer taken van de landelijke overheid op hun bord 
gekregen zonder daar naar behoren voor te worden 
gecompenseerd. En in de zorg snijden geeft nu een-
maal meer onrust dan een museum sluiten. De ellende 
in de zorg is ook meteen pijnlijk zichtbaar, de schade 
die verwaarlozing van kunst en geschiedenis aan een 
samenleving berokkent, is pas op termijn te zien.’

Verhalen vertellen over de  
stad en de kunst uit de stad
‘Bij de tentoonstelling Uit liefde voor de stad, die in 
2016 in het Dordrechts Museum was te zien, ging het 
mij erom te laten zien wat de verhalen over de stad en 
de kunst uit de stad bijdragen aan het welbevinden van 
de burger, om de bijdrage die kennis van geschiedenis 
en kunst aan de sociale cohesie van een gemeenschap 
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Als belangenbehartiger van de 
Collectie Nederland streeft de Vereniging Rembrandt 
naar een zo groot mogelijk maatschappelijk draagvlak. 

Daarom spant zij zich in om meer leden te werven en de 
bewustwording van en betrokkenheid bij het openbaar 
kunstbezit te vergroten. Een van de instrumenten die  

de Vereniging hiervoor heeft, is het fellowship, 
dat sinds 2009 wordt bekleed door Peter Hecht, 

bestuurslid van de Vereniging Rembrandt en 
tot voor kort hoogleraar kunstgeschiedenis 

aan de Universiteit Utrecht. 

‘Het beste 
bewaren en delen 

met iedereen 
die het wil zien, 

daar is dat 
openbaar 
kunstbezit 

voor’
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kunnen leveren. Bijna alle kinderen willen weten waar 
en hoe hun grootouders leefden, en bijna alle kinderen 
hebben ook bewondering voor kunst die knap gemaakt 
is en voor kunst die je iets laat zien waarvan je het  
bestaan niet had vermoed. En de stedelijke musea 
kunnen bovendien vaak iets over de geschiedenis van 
alledag en de eigen omgeving laten zien – wat het 
Rijksmuseum nu eenmaal niet doet en kan. Ik heb ook 
zelf een zwak voor verhalen zoals over het mirakel-
brood uit Museum De Lakenhal in Leiden en denk dat 
iedere leraar die zijn vak verstaat een kind kan boeien 
met die geschiedenis van dat brood dat in een steen 
veranderde, omdat een rijk mens het tijdens een 
hongersnood niet met een arme wilde delen. En een 
koekplank uit 1800 met een afbeelding van een lucht-
ballon, destijds heel modern, dat doet mij wat. Al die 
spullen vertellen iets heel bijzonders en kunnen ons 
Huizinga’s historische sensatie bezorgen.’

De Collectie Nederland is nooit af
‘Zo is het, want er worden nog steeds belangrijke 
kunstwerken gemaakt en het beeld van het verleden 
is ook nooit af. In 1950 kwam een maniërist als Adriaen 
de Vries pas weer in beeld, Ter Brugghen was nog zo 
goed als onbekend en de stillevens van Coorte vond je 
niet in de kunsthandel, maar bij een antiquair. Om een 

kunstenaar als Alma Tadema, in de eigen tijd wereld-
beroemd, werd alleen nog maar gelachen – en nu is  
hij niet alleen zeer gewild, maar de liefhebbers staan 
ervoor in de rij. Dat gaat niet alleen over smaak, maar 
ook over inzicht. En werken aan een verzameling gaat 
ook over zien en vergelijken: in een verzameling als 
die van het Mauritshuis kan de bezoeker ervaren en 
leren wat kwaliteit eigenlijk is. Alleen het beste is 
goed genoeg om daaraan te worden toegevoegd.’ 

Geen ontbrekende postzegels
‘Een aankoop moet zin hebben en aan doublures  
dragen we niet bij. De Vereniging Rembrandt wil alleen 
aankopen steunen waar een collectie aantoonbaar 
beter van wordt. Maar het is waar: in het verleden zijn 
er wel eens aankopen gesteund waaraan we nu niet 
meer zouden bijdragen. Toen werden er nogal eens  
lacunes gevuld, zoals dat destijds heette, een beetje  
op de wijze van de ontbrekende postzegel uit de serie. 
Ook de belangstelling voor portretten van vaderlandse 
figuren was ooit veel groter dan nu. Maar als de  
bekende admiraal beroerd geschilderd is, doet de  
Vereniging Rembrandt tegenwoordig niet meer mee.’

Het belang van kunst voor iedereen
‘Het gaat in elk geval niet om de omzet in de horeca, 
heb ik wel eens gezegd. Kunst kan je een geluksmo-
ment bezorgen, troost bieden, wijsheid ook. Zij kan 
verontwaardiging oproepen en je schoonheid laten 
zien, en je een gevoel bijbrengen voor het verstrijken 
van de tijd. Zelfs humor hoort erbij. Het plezier dat 
Rembrandts portret van de jonge Titus in Rotterdam 
verschaft, de troost die uitgaat van Metsu’s Zieke kind, 
de grimmigheid van Picasso’s Guernica: daar gaat het 
om en die ervaring gun ik aan iedereen. De wens het 
beste te bewaren en te delen met iedereen die het  
wil zien, daar is ons openbaar kunstbezit voor. Het is 
bovendien iets om te delen in een samenleving die al 
zoveel niet deelt, niet eerlijk deelt althans, en die ook 
in toenemende mate minder tot delen is geneigd.’ 
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Uit liefde voor de stad in het 
Dordrechts Museum, 2016
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Uit liefde voor de stad  
– schatten uit Deventer,  
Leiden en Dordrecht
De stedelijke collecties in Nederland geven vorm aan 
het verleden en dragen bij aan de beeldvorming van 
de stad. De door bestuurslid en fellow van de Vereni-
ging Rembrandt Peter Hecht georganiseerde tentoon-
stelling Uit liefde voor de stad liet aan de hand van 
zo’n 100 objecten uit de collecties van Deventer,  
Leiden en Dordrecht het belang en de rijkdom van  
die verzamelingen zien. Vaak gaat het om objecten 
die door burgers zijn geschonken, om medeburgers en 
volgende generaties te laten delen in de geschiedenis 
van de stad. Bij deze tentoonstelling in het Dordrechts 
Museum verscheen een boekje met fascinerende ver-
halen over de getoonde voorwerpen, van een hutspot-
ketel uit Leiden en een zilveren raadsherenbeker uit 
Deventer, tot een tekening met een gezicht op het  
naoorlogse Dordrecht.

Schatkamers met  
duizend-en-één verhalen
Tien stedelijke musea  
– Alkmaar, Amsterdam, 
Breda, Den Briel, Gouda, 
Groningen, Hoorn, Kampen, 
Rotterdam en Utrecht – 
deden op afstand mee met 
de tentoonstelling Uit liefde 

voor de stad in het Dordrechts Museum. Zes maanden 
lang presenteerden zij in hun eigen museum twee 
topstukken die symbool staan voor hun verzameling. 
Dat kon een altaarstuk uit een plaatselijke kerk zijn, 
een schilderij waarop een historische gebeurtenis is 
afgebeeld die aan het roemrijke verleden herinnert, 
een portret van een beroemde inwoner, maar ook een 
werk van een eigentijdse lokale kunstenaar. Bij deze 
presentaties verscheen een brochure, met voor elk 
museum een speciaal gemaakte omslag. Samen geven 
zij een beeld van de verrassende veelzijdigheid van 
onze stedelijke verzamelingen.
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Opkomen voor stedelijke collecties

‘Stedelijke musea zijn  
de dragers, de hoeders, 
van de lokale cultuur.  
Een bezoek aan een 
museum kan de geschie-
denis tot leven brengen. 
Zo leren kinderen in 
Leiden waarom je 
eigenlijk hutspot eet op  
3 oktober. De ketel nog 
gevuld, de Spanjaarden  
in allerijl gevlucht.’

Alexander Pechtold bij de 
opening van Uit liefde voor de 
stad, 12 mei 2016

Stedelijke musea over hun verzamelingen

Schatkamers met  
duizend-en-één verhalen

Stedelijke musea over hun verzamelingen

Schatkamers met  
duizend-en-één verhalen

Stedelijke schatkamers  
met duizend-en-één verhalen
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Rembrandtlezing 2016

Voor de Vereniging Rembrandt is de Rembrandtlezing 
een moment waarop zij met haar leden kan communi-
ceren over haar doelstelling. Dit jaar stond de lezing in 
het teken van stedelijk erfgoed. Sprekers waren Paul 
Spies, directeur van de Stichting Stadsmusea Berlijn, 
Peter Hecht, bestuurslid en fellow van de Vereniging 
Rembrandt, en Neil MacGregor, oud-directeur van de 
National Gallery en het British Museum. Zij vertelden 
over het belang van stedelijke collecties als plaats van 
gedeelde herinneringen voor inwoners van de stad en 
over de uitdagingen waar directeuren van stedelijke 
musea zich voor gesteld zien in een snel veranderende 
samenleving. De lezing werd bijgewoond door onge-
veer driehonderd leden van de Vereniging Rembrandt, 
die aansluitend een bezoek konden brengen aan de 
tentoonstelling Uit liefde voor de stad.

Collecting for the public

Een van de doelstellingen van de Vereniging Rembrandt 
is het wekken van belangstelling voor het openbaar 
kunstbezit. De publicatie Collecting for the public: works 
that made a difference die zij in 2016 met de Fondation 
Custodia in Parijs uitgaf, doet dat bij uitstek. Het boek 
bestaat uit essays van conservatoren en andere specia-
listen over uiteenlopende aspecten van het verzamelen 
voor het openbaar kunstbezit. Door de brede scope is 
deze bundel ook buiten Nederland opgepikt. In mei 
publiceerde het tijdschrift Apollo een lovende recensie 
over deze publicatie, en op 22 december plaatste 
hoogleraar kunst- en filmgeschiedenis aan de Univer-
siteit van Leicester David Ekserdjian het in de London 
Evening Standard op de lijst met de beste kunstboeken 
van het afgelopen jaar, zij het met een waarschuwing 
voor de nachtrust: ‘The only danger associated with 
using it as bedside reading is that it will take you hours 
to switch off the light.’
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Neil MacGregor tijdens 
de Rembrandtlezing van 
2016 in de Augustijnenkerk 
te Dordrecht

Neil MacGregor, Paul 
Spies en Peter Hecht
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Gezicht op de Grote of Sint-Laurenskerk te Alkmaar  
vanuit het noorden
Salomon van Ruysdael
1644. Olieverf op paneel, 61,6 x 93,4 cm
STEDELIJK MUSEUM ALKMAAR

Bijdrage: € 225.000, waarvan € 190.000 uit het BankGiro Loterij 
Aankoopfonds

Feest in Alkmaar

Enkele maanden na de veiling van Ruisdaels ‘Haarlempje’ 
kwam er opnieuw een interessant 17de-eeuws stadsgezicht 
op de markt. Ditmaal ging het om een gezicht op Alkmaar 
door Salomon van Ruysdael, de oom van Jacob van 
Ruisdael (die zijn naam iets anders spelde). Stedelijk Museum 
Alkmaar hoopte al jaren een gezicht op Alkmaar van deze 
kunstenaar te ver werven. Conservator Christi Klinkert: 
‘Salomon van Ruysdael had een bijzondere band met onze 
stad: zijn broer Pieter de Gooyer woonde er. Dat verklaart 
waarom hij Alkmaar vanaf 1644 maar liefst veertien keer 
heeft weergegeven, steeds met de Grote of Sint-Laurenskerk 
herkenbaar in beeld. Geen van die vele stadsgezichten 
bevond zich in een Nederlandse openbare collectie. Toen 
het vroegst bekende exemplaar op de markt kwam én de 
toenmalige eigenaar bereid bleek een deel van de prijs aan 
ons terug te schenken, wisten we: deze kans moeten we 
grijpen! Mede dankzij de Vereniging Rembrandt kon de 
aankoop gerealiseerd worden. Een prachtige prelude op de 
viering van het 500-jarig bestaan van de Grote Kerk in 2018.’ 
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Het lukt niet altijd

In juli 2016 kwam er een zogenaamd ‘Haarlempje’ van 
Jacob van Ruisdael ter veiling bij Christie’s in Londen. 
‘Een unieke kans voor ons’, zegt directeur Ann 
Demeester van het Frans Hals Museum. ‘Een gezicht 
op Haarlem door Ruisdael stond al heel lang op ons 
verlanglijstje. Ruisdael is bekend om zijn Haarlempjes, 
we tonen Haarlemse schilderkunst en dit schilderij 
past perfect in de collectie. Het is zó evident, ook 
door verschillende experts zijn we gewezen op deze 
buitenkans. De geschatte veilingprijs was £ 750.000 
(ongeveer € 900.000). Het museum besloot alles op 
alles te zetten en met nog vijf dagen te gaan wist het 
dankzij de Vereniging Rembrandt, een particulier 
fonds en diverse particulieren € 1,2 miljoen bij elkaar 
te sprokkelen. ‘Het was een enorme opsteker voor ons 
dat we in zo’n korte tijd zo veel geld bij elkaar konden 
krijgen,’ zegt Demeester, maar tijdens de veiling sloeg 
het optimisme al snel om in teleurstelling. Uiteindelijk 
werd het schilderij voor € 1,8 miljoen afgeslagen – 
twee keer zoveel als de geschatte opbrengst.

Stedelijke trots: gezichten op Haarlem en Alkmaar

Gezicht op Haarlem
Jacob van Ruisdael
ca. 1670-80. Olieverf op doek, 42,9 x 41,3 cm
PARTICULIERE COLLECTIE
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Schip met rood zeil
Jan Altink
1926. Was en olieverf op doek, 68,5 x 58 cm
GRONINGER MUSEUM

Bijdrage: € 35.000 uit het Mevrouw M. Boersma Fonds

Collectie De Ploeg verrijkt

In 2016 zijn aankopen door het hele land gesteund, 
van Rotterdam tot ’s-Heerenberg en van Maastricht 
tot Groningen. Het Groninger Museum werd dit jaar 
verrijkt met een schilderij door Jan Altink, een van de 
kunstenaars die aan de basis van de kunstenaarskring 
De Ploeg stonden. Naar aanleiding van de aankoop 
van Altinks Schip met rood zeil zijn de Rembrandtleden 
uit de regio uitgenodigd voor een speciale avond-
openstelling in het Groninger Museum. 
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Een Groningse aankoopLokale geschiedenis

Familieportret van Pieter Quarles
Gerard Hoet
ca. 1740. Olieverf op doek, 103,5 x 156,5 cm
HAAGS HISTORISCH MUSEUM

Bijdrage: € 35.000 uit het BankGiro Loterij Aankoopfonds

Thuis in Den Haag

Uit de aanvraag van het Haags Historisch Museum: 
Voor Hoets portret van de familie Quarles is geen 
betere plaats denkbaar dan het Haags Historisch 
Museum, gelegen op hooguit een paar honderd  
meter van de woning van de familie Quarles, waar  
het schilderij oorspronkelijk moet hebben gehangen. 
In het Haags Historisch Museum zal het portret een 
goede 18de-eeuwse tegenhanger zijn van de twee 
17de-eeuwse familiegroepen door Jan Mijtens die het 
museum bezit, en die behoren tot de hoogtepunten 
van de collectie. In de 18de-eeuwse collectie van het 
museum zal de familiegroep door Hoet zonder twijfel 
een kernstuk vormen. 
 

‘Het is heel leuk om met z’n allen een 
bijdrage te kunnen geven aan kunst in 
Nederland, zodat meer mensen ervan 
kunnen genieten. Ik vind het bijzonder 
als een kunstwerk dat voor de cultuur 
van Groningen van belang is kan worden 
behouden. Maar dat zou ik ook vinden 
voor Friesland of Limburg.’
N.N., Groningen
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De brutale kant van een ingehouden regio

Wat doet een schilderij van een hedendaagse Duitse 
kunstenaar in Zwolle? ‘Hannema, de grondlegger van 
onze collectie, heeft internationaal en eclectisch 
verzameld,’ vertelt Ralph Keuning, directeur van Museum 
de Fundatie. ‘Daarom hebben we internationale 
topstukken van kunstenaars als Picabia, Van Gogh, 
Canova, Lievens. Met Gewitterfront hebben we daar  
nu een heel glanzende parel aan toe kunnen voegen. 
Het gaat over dreiging, over het Europa van nu, de 
polsslag van de tijd. Volgend jaar organiseren we een 
grote tentoonstelling over Rauch. Wij zijn de brutale 
kant van een ingehouden regio.’ Keuning ervoer veel 
steun voor zijn aankoop in Zwolle en omgeving:  
‘Je zag de trots bij subsidiërende overheden – op een 
economisch regiocongres is uitgebreid aandacht 
besteed aan Gewitterfront en de provincie Overijssel 
beeldde het schilderij zelfs op haar nieuwsjaarkaart af. 
Daaruit blijkt dat er een breed draagvlak is bij  
provincie en stad.’

Met slaande trom
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Gewitterfront
Neo Rauch
2016. Olieverf op doek, 150 x 100 cm 
MUSEUM DE FUNDATIE, ZWOLLE EN 

HEINO/WIJHE

c/o Pictoright Amsterdam, 2016

Bijdrage: € 100.000, waarvan  
€ 50.000 uit het Titus Fonds
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Zelf de publiciteit opzoeken
‘De laatste jaren worden we steeds meer belangen-
behartiger van het openbaar kunstbezit. Het is heel 
bijzonder dat de Vereniging Rembrandt, opgericht in 
1883, nog altijd zo relevant is en dat willen we ook de 
volgende 135 jaar blijven. In het artikel dat eind 2015 
in NRC Handelsblad verscheen, werden we ‘het best 
bewaarde geheim van Nederland’ genoemd.  
Dat beeld willen we veranderen en daarom zijn we 
steeds meer bezig met onszelf naar voren te brengen. 
Zo hebben we onder andere zelf het initiatief genomen 
voor een bijlage bij NRC Handelsblad in juni 2016.  
Als je iets te vertellen hebt, zelf de pers opzoeken, en 
belanghebbenden, zoals de Eerste Kamer, het ministerie 
van OCW, andere fondsen en musea actief benaderen, 
rumour around the brand creëren, zorgen dat je zelf 
genoemd wordt: be good and tell it.’ 

Een grotere naamsbekendheid
‘Je moet definiëren bij wie je bekend wilt zijn. We  
zullen nooit de hele populatie bereiken, maar onder de 
actieve museumbezoekers, mensen met een Museum-
jaarkaart en leden van vriendenverenigingen van musea, 
moet toch ten minste 50% weten wie we zijn. Maar 
naamsbekendheid is niet de hoogste prioriteit. Het gaat 
ons om meer participerende leden. Dat gaat niet  
vanzelf, daar moet je een boel energie in stoppen.’

Het merk ‘Vereniging Rembrandt’
‘Sommige mensen denken dat de Vereniging  
Rembrandt alleen voor het steunen van aankopen  
van oude kunst is, of alleen bijdraagt aan de aankoop 
van schilderijen. Daarom is het belangrijk dat we blijven 
vertellen hoe breed onze scope is. Ons merk is ons  
kapitaal. Betrouwbaarheid, boven de partijen staan, 
een bewezen concept, sterke kernwaardes. We moeten 
reëel zijn: zo groot als de ANWB of Natuurmonumenten 
zullen we niet worden, want we hebben nu eenmaal 
geen Wegenwacht of natuurgebieden. Wat wij doen 
heeft een hoger abstractieniveau. Mensen steunen 
ons omdat ze iets willen betekenen voor het nationaal 
kunstbezit, omdat ze betrokken willen zijn en iets  
willen doorgeven aan volgende generaties.’

De basis versterken
‘Traditioneel heeft de Vereniging Rembrandt relatief 
veel oudere leden. Dat is logisch, want pas na een  
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‘De Vereniging  
Rembrandt laat  

steeds meer 
van zich 
horen’

Het zal weinigen zijn ontgaan: 
de Vereniging Rembrandt is in toenemende  

mate te vinden in de media. Eind 2015 stond er  
een groot artikel in NRC Handelsblad, in juni 2016  

verscheen een speciale bijlage bij dezelfde krant en  
ook in artikelen en nieuwsberichten naar aanleiding 
van gesteunde aankopen wordt de Vereniging steeds  
vaker genoemd. Dat is geen toeval, zegt bestuurslid  

Thérèse van Schie. De Vereniging Rembrandt  
zoekt bewust de publiciteit op – rumour 

around the brand. 
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bepaalde leeftijd komen mensen in een fase van hun 
leven waarin zij veel kunnen en willen doen. En het  
is een groep die wij goed kennen en goed kunnen 
aanspreken. Jongeren zijn niet de meest voor de hand  
liggende doelgroep voor ons, maar natuurlijk ver- 
welkomen wij ze, en er is ook een Cirkel voor jonge 
leden, de Caius Cirkel. Het is belangrijk de basis van 
de Vereniging te versterken door groei. Gelukkig is 
betrokkenheid bij het openbaar kunstbezit niet leef-
tijdgebonden.’

Een echte vereniging
‘Met het vergroten van de naamsbekendheid van de 
Vereniging Rembrandt willen we bereiken dat de  
museumbezoeker weet dat we toegankelijk zijn voor 
iedereen die betrokken is bij het openbaar kunstbezit. 
Wij willen een echte vereniging blijven, waar je je thuis 
kunt voelen. Het gevoel dat je op een plek bent waar 
je met elkaar kan en mag genieten van het nationaal 
kunstbezit. De Algemene Ledenvergadering en ook  
onze ontvangsten worden goed bezocht. Op die bij-
eenkomsten zie je ook dat mensen die elkaar totaal 
niet kennen met elkaar in gesprek raken. Ik hoop en 
denk ook dat we dat houden als we groeien, want je 
wordt lid omdat het nationaal kunstbezit iets voor je 
betekent. Omdat je er wezenlijk plezier in hebt als er 

bijvoorbeeld een schilderij terug is op de plek waar-
voor het ooit is gemaakt. We willen altijd graag leden 
die zich betrokken voelen en willen participeren.’

Communicatie met (nieuwe) leden 
‘We hebben een goede website, maar er valt meer te 
doen met de inhoud die op de site te vinden is. En we 
kunnen meer flash news brengen, even iets rondsturen 
aan de doelgroep ter informatie over een nieuwe aan-
koop of ander nieuws. Verschillende goede doelen 
doen dat, en dat blijft wel hangen. We besteden ook 
veel aandacht aan retentie. Drie keer per jaar krijgen 
onze leden het Bulletin per post toegestuurd dat wordt 
zeer gewaardeerd, maar we bereiken het overgrote 
deel van onze leden ook via e-mail en onze website. 
We versturen gemiddeld één keer maand een nieuws-
brief en tussendoor mailings naar aanleiding van  
actuele gebeurtenissen, bijvoorbeeld wanneer we  
een grote aankoop steunen. We zouden daarbij meer 
kunnen differentiëren. Stel, je steunt de aankoop van 
een stuk zilver via een zilverfonds, en krijgt daar dan 
meteen een bericht over – daar is nog veel te winnen. 
Musea die een gesteunde aankoop presenteren, laten 
zien hoe goed die in hun collectie past, maar wij houden 
ons bezig met de vraag hoe die aanwinst past in de 
Collectie Nederland, over de tijd en de ruimte.’
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Ontvangst in de tuin van 
het Dordrechts Museum, 
2016



40  JAARVERSL AG VAN DE VERENIGING REMBRANDT 2016

570 leden erbij na bijlage

Om potentiële nieuwe leden kennis te laten maken 
met de Vereniging Rembrandt, heeft de Vereniging 
een bijlage bij NRC Handelsblad laten maken (oplage 
153.000), die op 25 juni 2016 bij de abonnees op de 
mat viel. In deze uitgave staan enthousiasmerende 
verhalen over oudere en recentere kunstaankopen  
en over de noodzaak van betrokkenheid van burgers 
bij het gezamenlijk kunstbezit. De teksten van deze 
uitgave zijn geschreven door journalist Koen Kleijn. 
Bereik je nu veel nieuwe mensen met zo’n bijlage?  
Ja, zeggen de cijfers. De bijlage resulteerde in maar 
liefst 570 nieuwe leden en via de sociale media-accounts 
van de Vereniging Rembrandt werden in enkele dagen 
meer dan 12.000 mensen bereikt.

 
Koen Kleijn:
Ik dacht dat ik die Vereniging wel 
zo’n beetje kende. Ik zag altijd wel 
die discrete vermelding op de bordjes 
in de museumzalen, ‘verworven met 
steun van…’. Maar werkend aan die 
bijlage sprak ik de mensen die die 
steun ook daadwerkelijk leveren. Dat 
waren verrassend intensief betrokken 
mensen – verrassend, omdat er zo 
vaak wordt geklaagd over gebrek aan 
gemeenschapszin, en al helemaal 
onder ‘jongeren’. Hier niet: ‘Je hoort 
erbij’, zei één van hen, ‘je kunt je  
enthousiasme delen. Het voelt niet 
als ‘ik heb meebetaald, ik heb een 
aandeel’, nee. Het is meer: ‘dat heb-
ben we samen gedaan.’ Dat is pas 
echt een groot goed.
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Een nieuw publiek bereiken

TEFAF 2016
 

Museumdirecteuren en -conservatoren signaleren niet 
zelden interessante kunstwerken op de TEFAF, de jaar-
lijkse kunst en -antiekbeurs in Maastricht. Daarom is 
de Vereniging Rembrandt daar elk jaar met een stand 
aanwezig, daartoe in staat gesteld door een genereus 
gebaar van de TEFAF-organisatie. Ook in 2016 kon de 
Vereniging acte de présence geven. Net als voorgaande 
jaren vormde de stand een druk bezochte ontmoetings-
plaats voor Rembrandtleden, deskundigen en andere 
belangstellenden. In 2016 meldden zeker vijftig nieuwe 
leden zich aan na een bezoek aan de stand. Voor deze 
nieuwe leden was er een leuk extraatje, want zij ont-
vingen meteen een uitnodiging voor een exclusieve 
ledenontvangst in ’s-Hertogenbosch, waar na sluitings-
tijd kon worden genoten van de spraakmakende  
tentoonstelling Jheronimus Bosch – Visioenen van een 
genie.

‘Gisteravond met @VRembrandt bij 
#Hieronymus Bosch. ’t was prachtig en  
niet overdreven druk. Je zou wel gek  
zijn om geen lid te zijn!’

Ileen Montijn, via Twitter
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Gezicht op het IJ met ’s Lands Zeemagazijn
Reinier Nooms
1664. Olieverf op doek, 51 x 68 cm
HET SCHEEPVAARTMUSEUM, AMSTERDAM

Bijdrage: € 125.000, waarvan € 62.500 uit het Acquoy-
Nairac Fonds 

Gespot op de TEFAF 2016

Dit havengezicht van Reinier Nooms hing op de TEFAF 
2016 en werd kort daarna gekocht door Het Scheep-
vaartmuseum. Vooral het feit dat ’s Lands Zeemagazijn 
op dit werk is afgebeeld maakte dit tot een begerens-
waardig werk, want dit is het gebouw waar het museum 
tegenwoordig huist. Deze aanwinst verleende tevens 
een feestelijk tintje aan het honderd jarig bestaan van 
de Vereeniging Nederlandsch Historisch Scheepvaart 
Museum. Rutger van Slobbe, voorzitter van de jubile-
rende Vereeniging: ‘Ik vind het fantastisch dat dit 
schilderij kon worden gekocht, met deze geschiedenis 
en ons gebouw erop afgebeeld. Het is een prachtige 
combinatie van een jubileumcadeau en een schilderij 
dat echt in het museum thuishoort. We zijn dankbaar 
dat de Vereniging Rembrandt en alle andere fondsen 
aan deze aankoop hebben bijgedragen.’
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The Tomb of the Unknown Craftsman
Grayson Perry
2011-16. Gietijzer, glas, touw, olieverf en hout, H 305 cm
BONNEFANTENMUSEUM, MAASTRICHT

Bijdrage: € 132.500, waarvan € 70.000 uit het Titus Fonds 
en € 45.000 uit het Innorosa Fonds

‘Het allermooiste werk’

Stijn Huijts, directeur Bonnefantenmuseum:
Wat leuk om ons schip van Grayson Perry op de cover 
van het Bulletin van de Vereniging Rembrandt terug te 
zien! Het schip heeft inmiddels een permanente plek 
gekregen in de rotondezaal in het entreegebied van 
het museum, waarbij een van de inrichters (die al vijf-
tien jaar in het museum werkt) verzuchtte: ‘dit is het 
allermooiste werk in onze collectie’.
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Bulletin van de Vereniging 
Rembrandt
Drie keer per jaar ontvangen leden van de Vereniging 
Rembrandt het Bulletin van de Vereniging Rembrandt. 
Dit blad bevat achtergrondverhalen over de totstand-
koming van ons openbaar kunstbezit en over museale 
ontwikkelingen, nieuws van de Vereniging en interviews 
met leden en professionals uit de museale wereld.  
Een belangrijk onderdeel zijn ook de artikelen over de 
recente aanwinsten die met steun van de Vereniging 
Rembrandt konden worden gerealiseerd. De auteurs 
van deze stukken – meestal museumdirecteuren of  
-conservatoren – leggen uit waarom deze specifieke 
aankoop zo belangrijk is voor die collectie en laten de 
leden delen in hun kennis en passie. Uit de reacties die 
de Vereniging Rembrandt krijgt, blijkt dat het Bulletin 
enorm op prijs wordt gesteld door de leden. Als extra 
service kunnen zij het blad sinds 2015 desgewenst ook 
digitaal lezen.

Website

De huidige website van de Vereniging Rembrandt  
bestaat nu alweer vier jaar en is uitgegroeid tot een 
van haar belangrijkste communicatiekanalen. Via de 
site houdt de Vereniging haar leden op de hoogte  
van gesteunde kunstaankopen en haar activiteiten  
op het gebied van belangenbehartiging. Daarnaast is 
de website een belangrijke bron van informatie voor  
wetenschappers, studenten en kunstliefhebbers.  
De kunstdatabase, die de kern van de website vormt, 
bevat een schat aan informatie over gesteunde aan-
kopen en de informatie die hier te vinden is wordt 
nog elke dag aangevuld en uitgebreid. In de komende 
periode hoopt de Vereniging Rembrandt haar website 
te vernieuwen om haar doelgroep nog beter te kunnen 
bedienen.

Nieuwbrieven en mailings

Naast de website informeert de Vereniging Rembrandt 
haar leden direct via maandelijkse nieuwsbrieven en 
mailings, zodat zij als eersten op de hoogte zijn van 
wat er speelt bij de Vereniging. Het aantal mensen  
dat de nieuwsbrief ontvangt groeit: begin 2016 waren 
dat er ruim 9.000 (zowel leden als niet-leden) en aan 
het eind van het jaar waren er 11.000 ontvangers, een  
toename van maar liefst 22%. Doelstelling voor 2017 is 
de nieuwsbrief meer op maat te maken, zodat verschil-
lende doelgroepen gericht van nieuws kunnen worden 
voorzien.

Sociale media

In haar communicatie via de sociale media bereikt  
de Vereniging Rembrandt haar publiek vooral via 
Facebook en Twitter. Vrijwel alle actualiteiten worden 
direct na een nieuwsbrief of mailing ook gedeeld via 
de twee grootste sociale mediakanalen. Een groot 
voordeel van deze manier van communiceren is dat 
hiermee een breder publiek wordt bereikt dan alleen 
de leden. De Vereniging Rembrandt heeft de ambitie 
om haar activiteit op sociale media aanzienlijk te  
verbreden door ook actiever in te zetten op andere 
sociale media zoals LinkedIn en Instagram.    
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Op papier en digitaal

‘Reuze tevreden over 
alles wat de Vereniging 
doet. Mooi tijdschrift, 
goede bijeenkomsten en 
de goede zaak steunen. 
Heel positief!’

Ineke Vink, lid sinds 2003 
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SINDS 1883

2015Jaarverslag 
van de Vereniging 

Rembrandt

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

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

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

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

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

26 kunstaankopen 
verdeeld over 7 

verzamelgebieden, 
over 15 musea

34 Rembrandt-
fondsen 

op Naam

13.039 leden 
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Rembrandtkaart

De Rembrandtkaart is het lidmaatschapsbewijs waar-
mee leden door het jaar heen vrije toegang hebben tot 
de vaste collecties van ruim 130 musea. In 2016 kwam 
hier het Elisabeth Weeshuismuseum in Culemborg bij, 
dat in 2016 voor het eerst door de Vereniging Rembrandt 
bij een aankoop werd ondersteund.

Met de jaarlijkse ‘Rembrandtkaart-verkiezing’  
bepalen de leden welk gesteund werk het jaar daarop 
op de kaart wordt afgebeeld. In 2016 gingen de meeste 
stemmen naar het futuristische kamerscherm Paravento 
con linea di velocità van Giacomo Balla, dat in 2015 
werd aangekocht door het Kröller-Müller Museum.
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Giacoma Balla. Paravento con linea  
di velocità (1916-17). Aanwinst voor  
het Kröller-Müller Museum, Otterlo.

‘Het bevorderen van de toegang tot 
kunst voor grote groepen mensen 
vind ik heel belangrijk. Het gaat om 
meer dan alleen geld geven, ook om 
de inzet voor bijvoorbeeld musea die 
in een ambtelijke pennenstreek 
dreigen te verdwijnen. En het is echt 
een vereniging, als je belt bel je met 
je eigen club.’

David Overbosch (69 jaar), lid sinds 2002
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Keuze uit de ledenontvangsten in 2016
Een gedeelde belangstelling

20 JANUARI

Jaardiner KOG-Vereniging  
Rembrandt Cirkel in Museum 
Van Loon, Amsterdam

7 FEBRUARI

Titus Cirkel familiedag in het 
Rijksmuseum van Oudheden, 
Leiden

7 FEBRUARI

Kinderontvangst voor  
meesterleden in Kasteel de 
Haar, Haarzuilen

18 FEBRUARI
Preview tentoonstelling  
Lichte zeden voor leden met  
interessegebied schilderkunst 
19de eeuw in het Van Gogh 
Museum, Amsterdam

19 FEBRUARI

Ontvangst en lezing Lichte 
zeden voor leden met interes-
segebied schilderkunst 19de 
eeuw in het Van Gogh Museum, 
Amsterdam

17 MAART

Preview tentoonstelling Uit 
liefde voor de stad voor leden 
in het Dordrechts Museum

30 MAART
Extra openstelling tentoon-
stelling Jheronimus Bosch voor 
leden in het Noordbrabants 
Museum, Den Bosch

14 APRIL

Jaardiner Titus Cirkel in het 
Noordbrabants museum, Den 
Bosch

24 APRIL
Ontvangst Caius Cirkel Zaans 
Museum, rondom Monet

12 MEI

Rembrandtlezing Augustijnen-
kerk te Dordrecht, aansluitend 
bezoek aan Uit liefde voor de 
stad, Dordrechts Museum

21 MEI

Rembrandtdiner Gildemeesters 
en Hollandse meesters in Mu-
seum Boijmans Van Beuningen, 
Rotterdam, rondom Magritte 

27 MEI 

Ontvangst Saskia Cirkel in  
Keramiekmuseum Princesse-
hof, Leeuwarden, rondom de 
Kakiemon-plastieken

5 JUNI
Ontvangst Utrechtse  
Rembrandt Cirkel in het Zaans 
Museum, rondom Monet 

12 JUNI

Kinderontvangst voor  
meesterleden in het  
Dordrechts Museum, rondom 
Uit liefde voor de stad

17 JUNI

Ontvangst KOG-Vereniging 
Rembrandt Cirkel in museum 
Nihon no hanga, Amsterdam

18 JUNI

Ontvangst Caius Cirkel in de 
beeldentuin van Rijksmuseum 
Amsterdam
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23 JUNI

Ontvangst Van Rijn Cirkel in 
het Mauritshuis, Den Haag, 
rondom Savery

25 JUNI

Algemene Ledenvergadering 
Stadsschouwburg Amsterdam, 
met aansluitend ontvangst in 
Stedelijk Museum Amsterdam

16 JULI
Ontvangst voor leden met in-
teressegebied middeleeuwen, 
Museum Catharijneconvent, 
Utrecht, rondom het Maria-
beeld

21 AUGUSTUS

Ontvangst Caius Cirkel in het 
Cobra Museum, Amstelveen

25 AUGUSTUS

Ontvangst meesterleden met 
interesse voor schilderkunst 
17de eeuw in Museum  
Prinsenhof Delft, rondom het 
schutterstuk van Delff

4 SEPTEMBER

Ontvangst met lezing voor  
cirkelleden in Rijksmuseum 
Amsterdam, rondom Marten 
en Oopjen van Rembrandt

18 SEPTEMBER

Kinderontvangst voor  
meesterleden in Gemeente-
museum Den Haag

2 OKTOBER
Ontvangst Gildemeesters en 
Hollandse meesters in het Fries 
Museum, Leeuwarden, rond-
om Alma-Tadema

7 OKTOBER

Saskia Cirkel Jaardiner in  
het Fries Museum, rondom  
Alma-Tadema

8 OKTOBER

Najaarsontvangst alle leden 
met bezoek tentoonstelling 
over Alma-Tadema in het Fries 
Museum, Leeuwarden 

16 OKTOBER

Ontvangst Jheronimus Cirkel  
in het Van Abbemuseum,  
Eindhoven

11 NOVEMBER
Jaardiner Utrechtse Rembrandt 
Cirkel op Kasteel Duivenvoorde, 
Voorschoten 

19 NOVEMBER

Jaardiner Caius Cirkel op  
Kasteel Duivenvoorde,  
Voorschoten

29 NOVEMBER

Ontvangst met lezing voor 
leden met interessegebied 
prenten en tekeningen in  
Teylers Museum, Haarlem

8 DECEMBER

Ontvangst KOG-Vereniging 
Rembrandt Cirkel in de  
Bijzondere Collecties UvA, 
Amsterdam, rondom de  
Valk-atlas
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Peter Schoon, bestuurslid van de Vereniging Rembrandt: 
De Vereniging Rembrandt heeft de aankoop van Floris 
Arntzenius’ Strand bij Scheveningen financieel onder-
steund, en niet zonder reden: 

p Arntzenius is vooral vermaard om zijn stemmige 
Haagse stadsgezichten met winkelend publiek, maar dit 
verrassende en intieme schilderij van twee dames aan het 
strand toont de kunstenaar van een heel andere kant en 
laat bovendien de invloed van het Franse impressionisme 
op zijn werk zien.
p In de Collectie Nederland zijn dergelijke impressionis-
tische schilderijen van Nederlandse kunstenaars niet dik 
gezaaid, integendeel. Om die reden is dit werk een goede 
toevoeging aan ons nationaal kunstbezit.

Drie redenen voor steun
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p Maar de Vereniging Rembrandt had nog een ander 
argument om deze aankoop te steunen. Ruim 50 jaar 
geleden schonk Paul Arntzenius, een achterneef van  
Floris, een aanzienlijke collectie Franse en Hollandse 
schilderijen uit de 19de eeuw aan het museum, waaronder 
enkele kleine meesterwerken van Daubigny, Redon en 
Tholen. Het werd een van de drie kerncollecties van 
Museum Gouda. De verwerving van het strandgezicht 
past in het beleid van het museum om die deelverzame-
ling te versterken.

Kortom, Strand bij Scheveningen van Floris Arntzenius 
tilt niet alleen de collectie van Paul Arntzenius in Museum 
Gouda op, maar is ook een prachtige aanvulling op de 
Collectie Nederland.

Drie redenen voor steun

Strand bij Scheveningen
Floris Arntzenius
ca. 1900. Olieverf op doek, 22 x 37 cm
MUSEUM GOUDA

Bijdrage: € 42.500, waarvan € 21.500 
uit het Van Rijn Fonds en € 21.000 uit 
het Ruze Fonds
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Een kleine en 
slagvaardige organisatie

Verantwoording afleggen  
aan de leden

Elk bestuurslid heeft expertise  
op een specifiek terrein

Een bureau voor de uitvoering

Kunstwerken zo mogelijk  
altijd in het echt bekijken

Een betrokken raad van adviseurs

Indien nodig: expertise van 
buitenaf

Duidelijke criteria voor 
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Soms meer, soms minder steun

Onafhankelijkheid gewaarborgd

Een zorgvuldig proces

Van aanvraag tot aanwinst

Interessegebieden
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Verantwoording afleggen aan de leden
‘De Algemene Ledenvergadering (ALV) is het hoogste 
orgaan van de Vereniging Rembrandt. De ALV benoemt 
op voordracht van het bestuur de leden van het bestuur 
en de raad van adviseurs en dient onder andere ook het 
jaarverslag, de jaarrekening, de begroting en belangrijke 
beleidsvoornemens goed te keuren. Daarnaast is er voor 
klachten over de fondsenwerving een klachtencom-
missie, die tot op heden geen klachten in behandeling 
heeft hoeven nemen.’

Elk bestuurslid heeft expertise  
op een specifiek terrein
‘Het bestuur bestaat op dit moment uit zestien leden, 
onafhankelijke experts uit de wetenschaps- en museum-

wereld, aangevuld met particuliere kunstkenners uit 
het maatschappelijk veld. Elk lid heeft expertise op een 
specifiek terrein. Bestuursleden worden benoemd voor 
een termijn van vier jaar en kunnen twee maal voor 
eenzelfde termijn worden herbenoemd. Bij het be-
noemen van nieuwe leden wordt goed gekeken welke 
expertise binnen het bestuur ontbreekt. Zo is het van 
belang dat er niet alleen kunsthistorische kennis – op 
verschillende terreinen – aanwezig is, maar ook kennis 
op bijvoorbeeld het gebied van juridische zaken en 
marketing. Het bestuur is eindverantwoordelijk voor 
het gevoerde beleid. Daarnaast beoordeelt het bestuur 
de aanvragen van musea voor steunverlening en besluit 
aan de hand van criteria om al dan niet steun te verlenen. 
Het gaat hierbij om aankopen die permanent zullen 
worden getoond, tenzij de aard van het kunstwerk dit 
niet toelaat.’ 

Een bureau voor de uitvoering
‘De directeur is de centrale figuur bij de uitvoering van 
het beleid en verwezenlijking van de doelstelling van 
de Vereniging en is onder andere verantwoordelijk voor 
de dagelijkse leiding van het bureau. De directeur en 
de voorzitter van het bestuur onderhouden samen het 
uitgebreide netwerk van de Vereniging en dragen zorg 
voor haar vertegenwoordiging bij relevante stakeholders 
en maatschappelijke organisaties. Ook een transparante 
publieke verantwoording van de activiteiten, de fond-
senwerving en de besteding van de financiële middelen 
zijn een gezamenlijke verantwoordelijkheid.’

Kunstwerken zo mogelijk  
altijd in het echt bekijken
‘De Vereniging heeft in 2016 40 aanvragen ontvangen, 
waarvan er 27 zijn gehonoreerd. Twee hiervan zijn op 
de veiling overboden. Aanvragen worden schriftelijk 
ingediend en besproken in de bestuursvergadering,  
en in de regel worden kunstwerken daar ook getoond. 
Zelfs de bronzen luidklok van Jan van den Ghein die 
Museum Klok & Peel in het afgelopen jaar wilde  
aankopen, is op een aanhangwagen naar Amsterdam 
vervoerd om deze aan het bestuur te tonen. Het is  
natuurlijk niet altijd mogelijk om een kunstwerk in te 
brengen, bijvoorbeeld als het om een installatie gaat 
of om een werk dat in New York wordt geveild, maar 
als het even kan wordt altijd geprobeerd één of meer 
bestuursleden het werk te laten beoordelen, desnoods 

Een kijkje  
achter de  

schermen van 
de Vereniging 
Rembrandt

De leden verlenen het bestuur mandaat om de 
doelstellingen van de Vereniging Rembrandt te 

verwezenlijken. Naast het bestuur beschikt de Vereniging 
over een raad van adviseurs, een klachtencommissie 

en een bureau: bij elkaar 63 mensen. Slechts 11 
van hen verrichten hun werkzaamheden in 

dienstverband, de anderen doen dat onbezoldigd. 
Leonie Pels Rijcken, sinds 2013 secretaris bij de 

Vereniging Rembrandt, licht de organisatie 
van de Vereniging toe.
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ter plekke. Bij het bloemstilleven van Savery dat op  
de TEFAF zou worden aangeboden was er bijvoorbeeld 
geen tijd om te wachten op de eerstvolgende bestuurs-
vergadering en om die reden ging een delegatie van 
het bestuur naar het Mauritshuis om het schilderij te 
kunnen bekijken. Het komt ook regelmatig voor dat er 
met spoed over een aanvraag moet worden besloten, 
bijvoorbeeld als het gaat om een kunstwerk dat wordt 
geveild. In zulke gevallen wordt de aanvraag schriftelijk 
behandeld.’

Een betrokken raad van adviseurs
‘Doorgaans wordt een schriftelijk preadvies aan een 
expert buiten het bestuur, meestal een lid van de raad 
van adviseurs, gevraagd ten behoeve van de besluit-
vorming van het bestuur. Overigens dient de raad van 
adviseurs het bestuur ook op andere terreinen van  
advies, zoals op gebied van fiscale en juridische zaken, 
belangenbehartiging, marketing, publiciteit en fondsen-
werving.’

Indien nodig: expertise van buitenaf
‘Zowel in het bestuur als in de raad van adviseurs is  
op veel verschillende terreinen kennis aanwezig, maar 
het komt wel eens voor dat er elders advies moet 
worden ingewonnen omdat expertise op een specifiek 

terrein ontbreekt, zoals bij de bronzen luidklok. Om 
het bestuur te ondersteunen bij de beoordeling van 
deze aanvraag, zijn hiervoor twee preadviezen aan  
onafhankelijke experts gevraagd.’

Duidelijke criteria  
voor steunverlening
‘Het belangrijkste criterium is de waarde van het 
kunstwerk voor het Nederlands openbaar kunstbezit. 
Het moet dus niet alleen een aanvulling zijn voor de 
collectie van het aanvragende museum, maar ook 
voor het openbaar kunstbezit als geheel. Het werk 
dient bovendien te behoren tot de beste in zijn soort. 
Het gaat in de eerste plaats om de kunsthistorische 
waarde van het kunstwerk, maar de historische waarde, 
de documentaire waarde of icoonwaarde spelen ook 
een rol bij de afweging tot steunverlening. Daarnaast 
worden uiteraard prijs, conditie en herkomst meege-
wogen.’

Soms meer, soms minder steun
‘Als het bestuur van mening is dat de vraagprijs voor 
een bepaald werk te hoog is, kan het besluiten de 
aankoop voor 40% te steunen in plaats van voor 50%. 
Andersom komt overigens ook voor: als het bestuur 
denkt dat de richtprijs van een veiling te laag is inge-
schat, kan het ertoe overgaan een hoger bedrag be-
schikbaar te stellen om de kans op een succesvol bod 
te vergroten. Dat gebeurde dit jaar bijvoorbeeld bij de 
18de-eeuwse orgelklok die Museum Speelklok wilde 
verwerven. Gezien het uitzonderlijke belang van dit 
object heeft het bestuur besloten de gevraagde steun 
te verhogen zodat het museum meer armslag zou 
hebben bij het bieden.’

Onafhankelijkheid gewaarborgd
‘Het bestuur is alert op het voorkomen van mogelijke 
tegenstrijdige belangen. De voorzitter vergewist zich 
van de onafhankelijkheid van de leden van het bestuur. 
Wanneer een bestuurslid op welke wijze dan ook  
betrokken is bij een aanvragend museum, als directeur, 
als conservator of als lid van de raad van toezicht, dan 
mag hij of zij niet aanwezig zijn bij de behandeling van 
de aanvraag en ook geen rol spelen in de besluitvorming. 
Om die reden worden jaarlijks de (neven)functies van 
de bestuursleden geïnventariseerd. Zo bewaakt het 
bestuur zijn onafhankelijkheid.’

De voorzitterswisseling 
tijdens de Algemene 
Ledenvergadering in de 
Stadsschouwburg van 
Amsterdam, 2016
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Drie jaar steunverlening:  
een evaluatie

Het bestuur kijkt ook kritisch naar zijn eigen functio-
neren. In de zomer van 2016 hebben bestuursleden 
Peter Hecht en Peter Schoon en directeur Fusien Bijl 
de Vroe alle aanvragen uit de laatste drie jaren onder 
de loep genomen. Stemt het resultaat tevreden of is  
er soms spijt van een toezegging of een weigering?

Voor de steunverlening zijn drie criteria van  
belang: de kwaliteit van het kunstwerk, het belang 
van de beoogde aanwinst voor de aanvragende instel-
ling en het belang van dat kunstwerk voor de Collectie 
Nederland. Een kunstwerk dat hoog op één van de 
drie criteria scoort, mag elders wat lager scoren. Zo 
was bij het schilderij van Paulus Moreelse de betekenis 
voor het Elisabeth Weeshuis Museum van doorslag- 
gevend belang.

In totaal werden meer dan 100 aanvragen opnieuw 
beoordeeld. Hoewel er in een enkel geval twijfels 
waren of een betaalde prijs achteraf bezien niet aan de 
hoge kant was, en of een hedendaags kunstwerk ook 
in de toekomst zijn relevantie zal blijven behouden, 
was de eindconclusie dat het goed valt uit te leggen 
waarom het bestuur aanvragen heeft gehonoreerd of 
afgewezen, en dat de criteria blijken te werken. 

Een grote verantwoordelijkheid

Wim Weijland, vicevoorzitter van de Vereniging  
Rembrandt :
De middelen die de Vereniging Rembrandt uit lid-
maatschappen, cirkels, erfenissen en legaten ontvangt 
brengen een grote verantwoordelijkheid mee. Wij 
maken in het bestuur keuzes en afwegingen vanuit de 
missie dat we het openbaar kunstbezit willen verrij-
ken. Dat betekent naast vele positieve besluiten ook 
wel eens een teleurstellend bericht voor een museum 
dat een aankoop wil realiseren. Veelal zult u dit niet te 
weten komen, want de kans is groot dat het kunst-
werk dan niet voor Nederland verworven kan worden. 
Als immers de Vereniging Rembrandt vanuit de exper-
tise in het bestuur afwijzend reageert, dan helpt dat 
niet bij het aanvragen van steun bij andere publieke 
en private fondsen. We moeten als bestuur dus de 

overtuiging hebben dat kwalitatieve maatstaven zo 
objectief mogelijk getoetst worden aan de doelstelling 
om topkunst aan openbare collecties toe te voegen. 
Dat levert nieuwe publieksfavorieten op, al is er een 
kansje dat het schilderij of voorwerp dat u zeer aan-
spreekt, toch niet door de Vereniging ondersteund 
wordt. Ook dan hopen wij op uw begrip en steun.  

Algemene Ledenvergadering

Het aantal aanmeldingen voor de Algemene Leden-
vergadering (ALV) is een goede graadmeter voor de 
betrokkenheid van de leden. In 2016 waren 600 leden 
aanwezig bij de ALV in de Amsterdamse Stadsschouw-
burg, die werd gevolgd door een exclusieve ontvangst 
in het Stedelijk Museum.
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Een zorgvuldig proces

‘Ik leer mijn studenten 
dat de Vereniging 
Rembrandt niet alleen 
een vitale bijdrage levert 
aan de verwerving van 
belangrijke kunstwerken 
door Nederlandse  
musea, maar door hun 
zorgvuldige beoordeling 
van aanvragen en 
bemoeienissen met  
het erfgoedbeleid juist  
ook aan de Collectie 
Nederland.’

Ingrid Vermeulen, Universitair 
Hoofddocent Kunstgeschiedenis, 
Vrije Universiteit Amsterdam
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Van aanvraag tot aanwinst

Presentatie
van de bronzen 

luidklok

Museum 
Klok & Peel

€ 7.000 
 overgemaakt na 
 ondertekening 

van het contract

Aanvraag

Bronzen luidklok
Jan van den Ghein
1540. Brons, H 72 cm, Ø 67 cm
MUSEUM KLOK & PEEL, ASTEN

Bijdrage: € 7.000, waarvan € 2.000 
uit het Mr. J.J.A.M. Kennis Fonds

De 16de-eeuwse luidklok werd tijdens de  
bestuursvergadering van 11 november 2016 getoond

Bestuursvergadering 
besluit steun  
te verlenen

Bestuur 
Vereniging 
Rembrandt

Onafhankelijke 
experts

Twee 
preadviezen

26 oktober 2016 7 november 2016 11 november 2016 16 februari 2017

Het verloop van de aanvraag
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Van oudheid tot moderne en 

hedendaagse kunst

Leden van de Vereniging Rembrandt worden aange-
moedigd hun voorkeursgebieden aan te geven, waarbij 
zij één tot drie van de veertien interessegebieden  
kunnen kiezen. Ongeveer een derde deel van de leden 
heeft dit al gedaan. Moderne en hedendaagse kunst 
blijken favoriet, op de voet gevolgd door 17de-, 18de- 
en 19de-eeuwse schilderkunst. 

Interessegebied  % 

Moderne en Hedendaagse Kunst  15

17de-eeuwse Schilderkunst  14

19de-eeuwse Schilderkunst  13

18de-eeuwse Schilderkunst  11

Beeldhouwkunst  9

Prenten en Tekeningen  6

Fotografie  6

Glas  6

Toegepaste Kunst  6

Middeleeuwen  5

Niet-Westerse Kunst  3

Zilver  3

Klassieke Oudheid en Archeologie  2

Keramiek  1

Interessegebieden
 

Prenten en tekeningen

’s-Heerenbergs handschrift 
Onbekend
Midden 15de eeuw. Perkament, 261 folia, 21,5 x 140 cm
KASTEEL HUIS BERGH

Bijdrage: € 200.000, waarvan € 100.000 uit het 
BankGiro Loterij Aankoopfonds en € 24.500 uit het 
Hendrickje Fonds

Een bijzondere aankoop, want dit is de eerste steun 
vanuit de in 2016 opgerichte Hendrickje Cirkel.
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Klassieke oudheid en archeologie

Egyptisch vrouwenbeeld
Anoniem
1500-1450 v. Chr. Cederhout, H 75 cm
ALLARD PIERSON MUSEUM AMSTERDAM

Bijdrage: € 65.000, waarvan € 35.000 uit het Fonds voor 
Klassieke Beeldende Kunst en € 20.000 uit het BankGiro 
Loterij Aankoopfonds

Moderne en hedendaagse kunst 

Slide
Lee Lozano
1965. Olieverf op doek (3 panelen), 183,2 x 426,7 cm
GEMEENTEMUSEUM DEN HAAG

© The Estate of Lee Lozano

Bijdrage: € 300.000, waarvan € 75.000 uit het Titus 
Fonds en € 30.000 uit het Themafonds Moderne en 
Hedendaagse Kunst
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Bestuur per 25 juni 2016

De heer drs. A.A. Fock, voorzitter 
De heer drs. W. Weijland, vicevoorzitter
De heer dr. R.R. Kuijten, penningmeester 
De heer mr. C.A. de Zeeuw, secretaris
De heer drs. F.J. Duparc 
De heer A.Ph.J. de Haseth Möller 
De heer prof. dr. P.A. Hecht 
De heer mr. J.J.J. van Lanschot 
Mevrouw prof. mr. E.M.L. Moerel 
De heer drs. W.M.J. Pijbes 
Mevrouw dr. H.H. Pijzel-Dommisse 
De heer drs. R.C.J.J. Priem
Mevrouw mr. drs. T.S.M. van Schie 
De heer drs. P.J. Schoon 
De heer prof. dr. C.B. Smithuijsen 
De heer dr. E.J. van Straaten

De Vereniging heeft dit jaar afscheid  
genomen van haar voorzitter, de heer dr. 
M. Sanders, vanwege het volgens de statu-
ten aflopen van zijn laatste termijn. Het 
voorzitterschap is overgedragen aan de 
heer drs. Fock en de heer drs. Weijland is 
aangewezen als nieuwe vicevoorzitter. Als 
nieuw lid van het bestuur is benoemd de heer 
mr. J.J.J. van Lanschot, Voorzitter van de FIN, 
de Vereniging van Fondsen in Nederland. 

(Neven)functies
Inventarisatie (neven)functies in 2016 die 
voor het bestuurslidmaatschap van de Ver-
eniging Rembrandt relevant (kunnen) zijn:
—De heer drs. W. Weijland: directeur/ 
bestuurder Rijksmuseum van Oudheden, 
lid raad van toezicht VSB Donatiefonds,  

lid bestuur VSB Vermogensfonds, voorzitter 
auditcommissie VSB Donatiefonds, jury 
BankGiro Loterij Museumprijs van het 
Prins Bernhard Cultuurfonds, lid van be-
stuur Stichting Museumjeugduniversiteit
—De heer dr. R.R. Kuijten: lid bestuur  
Stichting Corpsmuseum & Archieven van 
het Utrechtsch Studenten Corps 
—De heer mr. C.A. de Zeeuw: lid bestuur 
Stichting Lucas van Leyden Mecenaat  
(Museum De Lakenhal) 
—De heer drs. F.J. Duparc: lid bestuur  
Stichting Kasteel Middachten; voorzitter 
Stichting Vrienden van de Universitaire  
Bibliotheken Leiden, lid advisory board  
Sotheby’s International
—De heer A.Ph.J. de Haseth Möller:   
lid Johan Maurits Compagnie

De mensen achter de Vereniging Rembrandt

Directeur Fusien Bijl de Vroe en gastheer Taco Dibbits met het bestuur van de Vereniging Rembrandt bij het directiegebouw van het Rijksmuseum (Thérèse van Schie en Cees de Zeeuw ontbreken op de foto)
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—Mevrouw prof. mr. E.M.L. Moerel:  
lid raad van toezicht Mauritshuis
—Drs. W.M.J. Pijbes: lid raad van advies  
Chabot Museum, hoofddirecteur Rijks- 
museum, directeur Museum Voorlinden, 
lid van bestuur Museum Voorlinden
—Mevrouw dr. H.H. Pijzel-Dommisse: 
conservator Gemeentemuseum Den Haag; 
lid adviescommissie Prins Bernhard Cul-
tuurfonds; lid raad van toezicht Huis Doorn
—Mevrouw mr. drs. T.S.M. van Schie:  
Lid raad van toezicht Frans Hals Museum/
De Hallen
—De heer drs. P.J. Schoon: directeur  
Dordrechts Museum; lid raad van toezicht 
Rijksmuseum Twenthe; lid raad van toe-
zicht G.J. van Heek jr. Fonds; lid Commissie 
Museale Verwervingen sinds 1933; lid  
bestuur Brantsen van de Zyp Stichting

Raad van adviseurs per  
25 juni 2016

De heer prof. dr. J.N.M. van Adrichem
Mevrouw drs. E. Barents
De heer drs. T.D.W. Dibbits 
De heer prof. dr. R.E.O. Ekkart 
De heer drs. K.M.T. Ex
De heer prof. dr. M. Forrer
De heer mr. F.A.J. van Hall
De heer mr. H.F. Heerkens Thijssen
De heer 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
De heer drs. J.B.M. Janssen 
De heer F.J.P. Kessels
De heer mr. G.C. Kikkert
De heer drs. G.C.M. Luijten
De heer drs. M.P. van Maarseveen
De heer prof. dr. V. Manuth
De heer mr. J.L. Miedema
Mevrouw drs. H.D.A.W. van Notten
De heer mr. A.R.T. Odle

Mevrouw drs. M.H. van Ogtrop-Quintus
De heer dr. P.H. Rem
De heer drs. K.J.J. Schampers
De heer A.G.L. Strengers
Mevrouw C.L.E. van Tets-van Tienhoven
Drs. C. baron van Tuyll van Serooskerken
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

De Vereniging heeft dit jaar afscheid geno-
men van de heer E.W. Veen als lid van de 
raad van adviseurs vanwege het volgens de 
statuten aflopen van zijn laatste termijn en 
van de heer J.J.J. van Lanschot vanwege 
zijn toetreding tot het bestuur. Als nieuw 
lid is benoemd de heer drs. T.D.W. Dibbits, 
hoofddirecteur van het Rijksmuseum.

Klachtencommissie  
fondsenwerving

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. Ook in 2016 heeft deze commissie 
geen klacht in behandeling hoeven nemen.

De commissie bestaat uit de volgende leden:
De heer mr. D.H. Beukenhorst, voorzitter
Mevrouw mr. A.M.C. Marius-van Eeghen, 
secretaris
Mevrouw mr. M.C. Scholten
Mevrouw mr. J. Cohen Jehoram-Mendlik
Mevrouw mr. B.M. Vroom-Cramer

Bureau

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, leden-
beheer en ledenadministratie. De salarissen 
van de medewerkers van het bureau worden 
gebaseerd op de salarisschalen van de  
Museum-CAO.

Eind 2016 was het bureau als volgt  
samengesteld
Drs. Fusien (F.M.) Bijl de Vroe-Verloop,  
directeur
Mr. Leonie (L.C.V.) Pels Rijcken, secretaris
Drs. Simone (S.D.E.) Bot, financiën
Dr. Gerdien (G.E.) Wuestman, wetenschap-
pelijk redacteur
Thomas (T.) Coumans MA, (online) 
communicatie
Carolien (J.C.) Haverkate, relatiebeheer
Patricia (P.E.C.) Motos, directiesecretaresse
Kirsten (K.N.) Arends, ledenbeheer
Jolanda (J.C.) IJntema, ledenadministratie
Agnes (A.C.) Nahuys, ledenadministratie
Fenny (F.) van Dokkum, boekhouding

In 2016 is afscheid genomen van Minke van 
Hooff-Tanis, marketing en Marja van der 
Kooi, communicatie.
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In Pursuit of Bling
Otobong Nkanga
2014. Diverse materialen, twee 
beeldschermen en twee videofilms,  
445 x 470 cm (oppervlak)
STEDELIJK MUSEUM AMSTERDAM / MUSEUM 

ARNHEM

Bijdrage: € 50.000, waarvan € 25.000 uit 
het Titus Fonds

Twee musea, één aankoop

Dat In Pursuit of Bling niet door één, 
maar door twee musea is aangekocht, 
geeft deze aanwinst extra glans. In 
beide collecties vervult zij namelijk een 
andere rol. In Stedelijk Museum Am-
sterdam sluit het werk goed aan bij het 
onderzoeks- en tentoonstellingspro-
gramma Global Collaborations, waarin 
de blik is gericht op hedendaagse kunst 
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6

uit niet-westerse landen. In Museum 
Arnhem is het werk een waardevolle 
aanvulling op andere werken waarin 
thema’s als machtsverhoudingen, neo-
kolonialisme, migratie en de bedreiging 
van onze ecosystemen aan de orde 
komen. De installatie van Nkanga zal 
afwisselend in Amsterdam en Arnhem 
worden getoond.
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Bijdragen van leden optimaal ten  
goede laten komen aan de doelstelling
‘De Vereniging Rembrandt streeft ernaar om de jaar- 
inkomsten uit contributies, erfstellingen en legaten en 
schenkingen optimaal ten goede te laten komen aan 
de doelstelling van de Vereniging. Verder proberen  
we de kosten op een verantwoorde manier zo laag 
mogelijk te houden. Wij maken alleen kosten als  
duidelijk is dat we daarmee onze doelstelling dienen. 
Recent hebben we het bureau uitgebreid, dat was 
echt nodig om de ambities op het gebied van leden-
groei waar te kunnen maken. We zijn heel zorgvuldig 
bij het afwegen waar het geld heen gaat. Ook het  
beoordelen van de aanvragen is een ongelooflijk  
professioneel en selectief proces.’

Interne en externe controle
‘Het bestuur, met de penningmeester als primus inter 
pares, is verantwoordelijk voor de financiën van de 
Vereniging Rembrandt. Om extra ogen en hersens  
aan het werk te hebben, hebben we een financiële 
commissie ingesteld die net iets vaker dan één keer 
per kwartaal bijeenkomt. Die commissie bestaat uit 
de penningmeester, de vicevoorzitter en de secretaris 
van het bestuur, en degene die verantwoordelijk is voor 
de financiën op het bureau. De financiële commissie 
rapporteert naar het bestuur en het bestuur besluit  
en legt verantwoording af in het jaarverslag en de  
Algemene Ledenvergadering. EY (voorheen Ernst & 
Young) en het CBF controleren.’ 

Beleggen tegen zo
laag mogelijke kosten
‘Wij proberen zo professioneel mogelijk, met goed 
rendement en tegen zo laag mogelijke kosten te  
beleggen, met oog voor maatschappelijk verantwoor-
delijk ondernemen. Maar als je dat het allerbeste  
wilt doen, en dat willen we, dan moet je heel anders  
ingericht zijn, dan heb je bijvoorbeeld een beleggings-
commissie nodig, en moet je elke paar jaar een beauty 
contest houden van vermogensbeheerders om de beste 
te selecteren. Voor al deze taken zijn wij eigenlijk te 
klein. Het toeval wil dat het Prins Bernhard Cultuur-
fonds, onze grote broer, die vijf keer zo groot is als wij 
en met wie wij een duidelijke band hebben, onlangs 
zo’n beauty contest op uiterst professionele wijze heeft 
uitgevoerd. Wij hebben nu met het Prins Bernhard 

‘Wij maken  
alleen kosten als 

duidelijk is dat we 
daarmee onze  
doelstelling  

dienen’

In 2016 heeft de Vereniging Rembrandt 
ruim € 4,9 miljoen besteed aan het verrijken 

van het openbaar kunstbezit, belangenbehartiging 
en het vergroten van de publieke bewustwording 
en kennis – het op één-na-hoogste bedrag uit de 

geschiedenis van de Vereniging. Waar komt dat geld 
vandaan en hoe zorgt de Vereniging ervoor dat dit 

aan haar toevertrouwde kapitaal optimaal 
wordt ingezet voor haar doelen? 

René Kuijten, penningmeester van het bestuur 
sinds 2015, vertelt over het financieel beleid 

van de Vereniging Rembrandt 
in het afgelopen jaar. 
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Cultuurfonds kunnen afspreken dat wij hun beleg-
gingsbeleid zo precies mogelijk volgen. Overigens 
kunnen wij daar altijd van afwijken, omdat we  
natuurlijk geheel onafhankelijk van PBC zijn. In ons  
(en hun) beleggingsbeleid staan de volgende zaken 
centraal: een lange beleggingshorizon, risicospreiding 
door diversificatie, een beheersbare complexiteit  
– dus bijvoorbeeld geen derivaten – lage en transparante 
kosten, en maatschappelijk verantwoord beleggen.  
Wij volgen United Nations Global Compact, principes 
op het gebied van mensenrechten, kinderarbeid, milieu 
en anticorruptie. Al met al hebben we een grote  
professionaliseringsslag gemaakt. Daarnaast, omdat 
we meeliften met PBC, kunnen we in 2017 de beleg-
gingskosten laag houden. Al met al een heel elegante 
oplossing en de best mogelijke wijze waarop wij ons 
vermogen kunnen beheren.’

De organisatie periodiek  
langs de lat leggen
‘Wij gebruiken een methode die ook in het MKB wordt 
gebruikt, de Grant Thornton-methode. Die bestaat uit 
een veertigtal punten met betrekking tot strategische 
risico’s, operationele risico’s, compliance en financiële 
verslaggeving. We leggen onze organisatie periodiek 
langs de lat aan de hand van deze punten, waarbij het 

gaat om vragen als bijvoorbeeld of er voldoende  
kapitaal is en of er voldoende liquiditeit is. Daar komen 
verbeter- en aandachtspunten uit. Een vraag is bijvoor-
beeld of onze organisatie ingericht is om de toekom-
stige ledengroei efficiënt op te vangen. Op dit gebied 
zijn er vier processen die we in 2017 willen verbeteren, 
zoals het zoveel mogelijk digitaliseren en automatiseren 
van het betalingsverkeer en de ledenadministratie.’
 
Fondsenwerving, gelden van derden  
en inkomsten uit beleggingen en rente
‘Wij hebben drie belangrijke inkomstenbronnen: 
fondsenwerving, gelden van derden, in ons geval het 
Prins Bernhard Cultuurfonds en de BankGiro Loterij, 
en inkomsten uit beleggingen en rente. De fondsen-
werving is onder te verdelen in contributies, meester-
lidmaatschappen, cirkels, fondsen, nalatenschappen 
en extra schenkingen. In het afgelopen jaar is de  
fondsenwerving uitstekend gegaan. Het aantal leden 
is met 12% gegroeid en het aantal leden dat meer is 
gaan geven met 23%. De bijdrage van het Prins Bernhard 
Cultuurfonds was dit jaar iets lager dan in 2015 en ook 
het rendement was met 1,5% lager dan vorig jaar.’

Eigen vermogen alleen aanspreken  
bij aankopen van uitzonderlijk belang
‘De kosten voor de organisatie zijn in 2016 iets gestegen. 
Aan de doelstelling hebben we veel meer uitgegeven, 
bijna € 5 miljoen tegenover € 3,2 miljoen vorig jaar.  
De Vereniging Rembrandt heeft een substantieel eigen 
vermogen, dat alleen wordt aangesproken wanneer 
zich de mogelijkheid voordoet een aankoop van uit-
zonderlijk belang mogelijk te maken. Vorig jaar hebben 
we € 1,5 miljoen aan het eigen vermogen kunnen  
toevoegen, dit jaar hebben wij daar juist € 1 miljoen 
uit moeten putten. De inkomsten uit erfstellingen en 
legaten en beleggingen zullen altijd sterk schommelen, 
daarom vinden we het belangrijk dat de inkomsten uit 
de fondsenwerving gestaag blijven groeien. Ook aan 
de kant van de uitgaven voor aankopen zijn er altijd 
schommelingen, er kan zomaar een heel belangrijk 
werk op de markt komen.’

Notities van een vroegere 
eigenaar in de in 2016  
verworven atlas (p. 61)
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Eigen vermogen

Het belegde vermogen bestaat, in de terminologie van 
het CBF, merendeels uit reserves. Om de continuïteit 
te verzekeren, stelt de Vereniging zich ten doel een 
zodanig eigen vermogen te hebben dat de jaarlijkse 
kosten van de eigen organisatie kunnen worden gedekt 
uit de jaarlijkse baten uit beleggingen van dit eigen 
vermogen. Het principe dat contributies en giften van 
leden optimaal ten goede van de doelstelling komen, 
komt tot uiting in: 
p Een beleggingsbeleid dat gericht is op een rende-
ment tegen een aanvaardbaar risico. Het streven is  
dat er voldoende inkomen gegenereerd moet worden 
in combinatie met het streven om het vermogen in 
reële termen op lange termijn in stand te houden en 
mogelijk in waarde te laten groeien waarbij de beleg-
gingsinkomsten in eerste instantie bestemd zijn om  
de organisatiekosten van de Vereniging te dekken.
p De 25%-norm (CBF). Maximaal 25% van de inkom-
sten uit fondsenwerving wordt besteed aan uitgaven 
voor fondsenwerving. De Vereniging Rembrandt 
slaagde er in 2016 in daar ver onder te blijven: 5,37% 
(2015: 5,01%).

Het hanteren van een eigen norm voor de kosten 
beheer en administratie. Deze mogen maximaal  
10% bedragen ten opzichte van de totale lasten.  
De Vereniging bleef in 2016 met 4,19% ruim onder 
deze norm (2015: 5,16%).

Fondsen en Cirkels

De Vereniging belegt eveneens het vermogen dat  
in de fondsen is ondergebracht: dit zijn Fondsen op 
Naam, Themafondsen en Cirkelfondsen. De beleg-
gingsresultaten van het vermogen van de fondsen  
(het saldo van zowel de baten als de lasten) worden 
aan de reserves van de Vereniging toegevoegd en zijn 
daarmee beschikbaar voor de doelstelling van de  
Vereniging. Bij een klein aantal in het verleden opge-
richte fondsen worden de beleggingsbaten overeen-
komstig de toen gemaakte afspraken toegerekend  
aan de inkomsten van die fondsen onder aftrek van 
verleende schenkingen. 

Erfstelling en legaten

Een belangrijke bron van inkomsten voor de Vere- 
niging is afkomstig van diegenen die de Vereniging 
Rembrandt in hun testament hebben benoemd.  
In 2016 ontving de Vereniging in grote dankbaarheid 
ruim € 1,7 miljoen. Beleid is dat erfenissen en legaten 
toevallen aan de reserves van de Vereniging, tenzij 
een bijzondere voorliefde voor een bepaald verzamel- 
gebied bekend is of uit het testament blijkt. Als dat 
zo is, wordt afhankelijk van de hoogte van de nalaten-
schap, het geërfd vermogen toegevoegd aan een van 
de veertien Themafondsen of wordt met het geërfd 
vermogen ter herinnering aan de erflater een Fonds 
op Naam opgericht. 
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€ 1.000.000
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Erfstellingen en legaten

2013

<--  NALATENSCHAP VAN €1.600.000
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Nova totius geographica telluris projectio 
Uitgegeven door Gerard en Leonard Valk
1714. 64 kaarten in halfleren band, 52 x 33 cm
UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM

Bijdrage: € 5.015, waarvan € 5.000 uit het KOG-Vereniging 
Rembrandt Fonds

Uit het preadvies aan de Vereniging Rembrandt:
‘Niet zonder reden is de leerstoel historische cartografie 
in Nederland de enige in de wereld. Wereldwijd is er 
een grote belangstelling voor cartografie en er wordt 
nadrukkelijk gekeken naar wat op dit terrein gebeurt 
in Nederland met zijn belangrijk cartografisch 
verleden. Nog steeds wordt er onderzoek gedaan op 
dit terrein en nog steeds levert dat nieuwe inzichten 
en belangrijke publicaties op. Een atlas, die in deze 
vorm nog niet in Nederland is, toevoegen aan de 
Collectie Nederland is dus de moeite van het onder-
steunen waard.’

Schenkingen en sponsoring

Naast structurele bijdragen, in de vorm van contributie-, 
meester- en cirkellidmaatschappen, ontvangt de  
Vereniging ook eenmalige schenkingen. In 2016 werd 
door de leden € 48.055 extra bijgedragen. Daarnaast 
zijn er losse donaties  à € 44.057 ontvangen en € 17.500 
t.b.v. verschillende Themafondsen. 

Er is in 2016 € 25.000 sponsoring ontvangen van het 
K.F. Hein fonds t.b.v. het boek en brochures voor de 
tentoonstelling Uit liefde voor de stad. En in maart 2016 
was de Vereniging aanwezig met een minitentoon-
stelling op de TEFAF in Maastricht. De standruimte is 
aangeboden door de organisatie van de TEFAF en de 
verzekering van de kunstwerken gedurende de beurs 
en het vervoer door het Dordrechts Museum. 

€ 100.000

€ 200.000

€ 300.000

€ 400.000

€ 500.000

€ 600.000

<-- SPONSORING

Schenkingen en sponsoring

<-- SCHENKINGEN
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€ 706.932

PRINS BERNHARD
CULTUURFONDS 

€ 650.000

BANKGIRO
LOTERIJ

€ 400.000

Baten en lasten 2016 

BELEGGINGEN 
EN RENTEBATEN

ACTIES VAN 
DERDEN

€ 1.050.000

TOTALE 
INKOMSTEN

€ 5.453.941

EIGEN 
FONDSENWERVING

€ 3.697.009

ERFSTELLINGEN 
EN LEGATEN

€ 1.729.733

CONTRIBUTIES

€ 632.233

AKTE- 
LIDMAATSCHAPPEN

€ 1.198.715

SCHENKINGEN
EN SPONSORING

€ 136.328
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BESTEED 
AAN DOELSTELLING

€ 4.921.018

BEWUSTWORDING 

€ 52.003  

BELANGEN BEHARTIGING 

EXTERN

€ 16.450 

BELANGEN BEHARTIGING 

ONDERZOEK

€ 20.000 

KOSTEN 
ORGANISATIE

€ 1.324.578

€ 874.386

ONTTREKKING
AAN RESERVES

KUNSTAANKOPEN

€ 4.832.565

T.B.V. EIGEN FONDSENWERVING

€ 198.687

T.B.V. BEHEER & ADMINISTRATIE

€ 264.916

T.B.V. DOELSTELLING

€ 860.975

KOSTEN
BELEGGINGEN

€ 82.731

TOTALE 
UITGAVEN

€ 6.328.327
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GESTEUNDE WERKEN 2016
AANVRAGER PLAATS BETREFT TOEGEKEND 

 BEDRAG IN €

% VAN  DE

AAN KOOPSOM

UIT ALGEMENE 

MIDDELEN
BGL AAN-

KOOPFONDS

BIJDRAGE 

 FONDSEN

FONDS OP NAAM

Allard Pierson Museum Amsterdam Egypte, Staande cederhouten vrouwenfiguur 65.000 50% 10.000 20.000 35.000  Fonds voor Klassieke Beeldende Kunst 

Bijzondere Collecties UvA Amsterdam Gerard en Leonard Valk, Atlas Nova totius 
geographica telluris projectio

5.015 50% 15 5.000  KOG-VR Fonds

Het Scheepvaartmuseum Amsterdam Reinier Nooms, Gezicht op het IJ 125.000 21% 62.500 62.500  Acquoy-Nairac Fonds

Joods Historisch Museum Amsterdam Pieter Robol II, Zilveren chanoekia 125.000 25% 75.000 50.000  Themafonds Zilver

Rijksmuseum Amsterdam Jean-Etienne Liotard, Hollands meisje aan het ontbijt 1.362.000 26% 681.000 681.000  Nationaal Fonds Kunstbezit

Stedelijk Museum Alkmaar Salomon van Ruysdael, Gezicht op de Grote 
of Sint-Laurenskerk

225.000 24% 35.000 190.000

Van Gogh Museum Amsterdam Paul Signac, Het ‘Ponton de la Félicité’, Asnières 360.000 13% 275.000    
40.000
25.000
20.000

 Themafonds 19de-eeuwse Schilderkunst 
 Claude Monet Fonds 
 Het Liesbeth van Dorp Fonds

Museum Arnhem Arnhem Otobong Nkanga, In Pursuit of Bling 50.000 22% 25.000 25.000  Titus Fonds

Museum Klok & Peel Asten  7.000 40% 5.000 2.000   Mr. J.J.A.M. Kennis Fonds 

Elisabeth Weeshuis Museum Culemborg Paulus Moreelse, Aanbidding der herders 55.000 37% 25.000 30.000

Gemeentemuseum Den Haag Den Haag Lee Lozano, Slide 300.000 33% 195.000 75.000
30.000

 Titus Fonds 
 Themafonds Moderne en Hedendaagse Kunst

Haags Historisch Museum Gerard Hoet, Familieportret Pieter Quarles 35.000 38% 35.000

Mauritshuis Den Haag Roelant Savery, Bloemstilleven in een stenen nis 1.000.000 15% 960.000 40.000  Themafonds 17de-eeuwse Schilderkunst

Museum Gouda Gouda Floris Arntzenius, Het strand bij Scheveningen 42.500 50% 21.500
21.000

 Van Rijn Fonds
 Ruze Fonds

Groninger Museum Groningen Jan Altink, Schip met rood zeil 35.000 35.000  Mevrouw M. Boersma Fonds  

Kasteel Huis Bergh 's-Heerenberg 's-Heerenberg, Handschrift 200.000 38% 75.500 100.000 24.500  Hendrickje Fonds

Nationaal Glasmuseum Leerdam Lucienne Bloch, Vrouwenhoofd van glas 2.000 2.000  P.H. Soeters Fonds voor 20ste-eeuwse Glaskunst 

Rijksmuseum van Oudheden Leiden Twee altaren voor Nehalennia 20.000 50% 20.000  Caius Fonds 

Universiteitsbibliotheek Leiden Leiden Ed van der Elsken, Dummy's fotoboek Sweet Life 25.000 25.000

Bonnefantenmuseum Maastricht Grayson Perry, The Tomb of the Unknown Crafsman 132.500 30% 17.500 70.000
45.000

 Titus Fonds
 Innorosa Fonds

Museum Boijmans Van Beuningen Rotterdam James Lee Byars, Correspondentie 125.000 28% 125.000

Museum Rotterdam Rotterdam De Haan/Bagnol, Zilveren tabaksdoos 70.000 50% 35.000 35.000  Dura Kunstfonds

Museum Catharijneconvent Utrecht Omgeving Adriaen van Wesel, Zittende Maria 
met Christuskind

19.750 50% 10.000
9.750

 Schoufour-Martin Fonds 
 Mr. J.J.A.M. Kennis Fonds

Museum Speelklok Utrecht Charles Clay, Orgelklok 346.800 40% 191.800 100.000
55.000

 Stortenbeker Fonds
 Utrechtse Rembrandt Cirkel

Museum de Fundatie Zwolle, Heino/Wijhe Neo Rauch, Gewitterfront 100.000 25% 50.000 50.000  Titus Fonds

Totaal gesteunde werken in 2016 4.832.565 2.843.315 400.000 1.589.250

BEWUSTWORDING 2016  

Fellowship 52.003 52.003  

BELANGENBEHARTIGING 2016  

Van Gogh Museum Amsterdam Onderzoek 20.000 20.000  Ekkart Fonds

Advies Erfgoedwet Advies 16.450 16.450  

Besteed aan doelstelling in 2016 4.921.018 2.911.768 400.000 1.609.250    
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Door de Vereniging Rembrandt besteed aan doelstelling
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GESTEUNDE WERKEN 2016
AANVRAGER PLAATS BETREFT TOEGEKEND 

 BEDRAG IN €

% VAN  DE

AAN KOOPSOM

UIT ALGEMENE 

MIDDELEN
BGL AAN-

KOOPFONDS

BIJDRAGE 

 FONDSEN

FONDS OP NAAM

Allard Pierson Museum Amsterdam Egypte, Staande cederhouten vrouwenfiguur 65.000 50% 10.000 20.000 35.000  Fonds voor Klassieke Beeldende Kunst 

Bijzondere Collecties UvA Amsterdam Gerard en Leonard Valk, Atlas Nova totius 
geographica telluris projectio

5.015 50% 15 5.000  KOG-VR Fonds

Het Scheepvaartmuseum Amsterdam Reinier Nooms, Gezicht op het IJ 125.000 21% 62.500 62.500  Acquoy-Nairac Fonds

Joods Historisch Museum Amsterdam Pieter Robol II, Zilveren chanoekia 125.000 25% 75.000 50.000  Themafonds Zilver

Rijksmuseum Amsterdam Jean-Etienne Liotard, Hollands meisje aan het ontbijt 1.362.000 26% 681.000 681.000  Nationaal Fonds Kunstbezit

Stedelijk Museum Alkmaar Salomon van Ruysdael, Gezicht op de Grote 
of Sint-Laurenskerk

225.000 24% 35.000 190.000

Van Gogh Museum Amsterdam Paul Signac, Het ‘Ponton de la Félicité’, Asnières 360.000 13% 275.000    
40.000
25.000
20.000

 Themafonds 19de-eeuwse Schilderkunst 
 Claude Monet Fonds 
 Het Liesbeth van Dorp Fonds

Museum Arnhem Arnhem Otobong Nkanga, In Pursuit of Bling 50.000 22% 25.000 25.000  Titus Fonds

Museum Klok & Peel Asten  7.000 40% 5.000 2.000   Mr. J.J.A.M. Kennis Fonds 

Elisabeth Weeshuis Museum Culemborg Paulus Moreelse, Aanbidding der herders 55.000 37% 25.000 30.000

Gemeentemuseum Den Haag Den Haag Lee Lozano, Slide 300.000 33% 195.000 75.000
30.000

 Titus Fonds 
 Themafonds Moderne en Hedendaagse Kunst

Haags Historisch Museum Gerard Hoet, Familieportret Pieter Quarles 35.000 38% 35.000

Mauritshuis Den Haag Roelant Savery, Bloemstilleven in een stenen nis 1.000.000 15% 960.000 40.000  Themafonds 17de-eeuwse Schilderkunst

Museum Gouda Gouda Floris Arntzenius, Het strand bij Scheveningen 42.500 50% 21.500
21.000

 Van Rijn Fonds
 Ruze Fonds

Groninger Museum Groningen Jan Altink, Schip met rood zeil 35.000 35.000  Mevrouw M. Boersma Fonds  

Kasteel Huis Bergh 's-Heerenberg 's-Heerenberg, Handschrift 200.000 38% 75.500 100.000 24.500  Hendrickje Fonds

Nationaal Glasmuseum Leerdam Lucienne Bloch, Vrouwenhoofd van glas 2.000 2.000  P.H. Soeters Fonds voor 20ste-eeuwse Glaskunst 

Rijksmuseum van Oudheden Leiden Twee altaren voor Nehalennia 20.000 50% 20.000  Caius Fonds 

Universiteitsbibliotheek Leiden Leiden Ed van der Elsken, Dummy's fotoboek Sweet Life 25.000 25.000

Bonnefantenmuseum Maastricht Grayson Perry, The Tomb of the Unknown Crafsman 132.500 30% 17.500 70.000
45.000

 Titus Fonds
 Innorosa Fonds

Museum Boijmans Van Beuningen Rotterdam James Lee Byars, Correspondentie 125.000 28% 125.000

Museum Rotterdam Rotterdam De Haan/Bagnol, Zilveren tabaksdoos 70.000 50% 35.000 35.000  Dura Kunstfonds

Museum Catharijneconvent Utrecht Omgeving Adriaen van Wesel, Zittende Maria 
met Christuskind

19.750 50% 10.000
9.750

 Schoufour-Martin Fonds 
 Mr. J.J.A.M. Kennis Fonds

Museum Speelklok Utrecht Charles Clay, Orgelklok 346.800 40% 191.800 100.000
55.000

 Stortenbeker Fonds
 Utrechtse Rembrandt Cirkel

Museum de Fundatie Zwolle, Heino/Wijhe Neo Rauch, Gewitterfront 100.000 25% 50.000 50.000  Titus Fonds

Totaal gesteunde werken in 2016 4.832.565 2.843.315 400.000 1.589.250

BEWUSTWORDING 2016  

Fellowship 52.003 52.003  

BELANGENBEHARTIGING 2016  

Van Gogh Museum Amsterdam Onderzoek 20.000 20.000  Ekkart Fonds

Advies Erfgoedwet Advies 16.450 16.450  

Besteed aan doelstelling in 2016 4.921.018 2.911.768 400.000 1.609.250    

Toegekende bedragen gesteunde werken

   Uit de algemene middelen, inclusief het  
Prins Bernhard Cultuurfonds

  Uit het BankGiro Loterij Aankoopfonds

  Uit Fondsen op Naam
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‘Ik word blij als ik de naam 
van de Vereniging Rembrandt 
hoor, want dan weet ik dat  
er weer wat is toegevoegd 
aan de kunstcollectie van 
Nederland, waar dan ook.’

Kees Doornbos (73 jaar),  
lid sinds 2014



De dummy’s van het fotoboek Sweet Life zijn uitstekend 
op hun plek in de Universiteitsbibliotheek van Leiden, 
dat in de loop der jaren een sterke collectie op dit 
gebied heeft opgebouwd met voorstudies van Emmy 
Andriesse, Johan van der Keuken, Ed van der Elsken 
en Ata Kandó. In 2004 en in 2014 hielp de Vereniging 
Rembrandt al bij de aankoop van dummy’s van Ata 
Kandó, en nu is daar een exemplaar van haar vroegere 
echtgenoot aan toegevoegd. Dat enkele bladen uit 
deze dummy kort na verwerving werden opgenomen 
in een tentoon stelling over het werk van Van der Elsken 
in Stedelijk Museum Amsterdam onderstreept het 
belang van de aankoop.

Dummy’s fotoboek Sweet Life
Ed van der Elsken
ca. 1961-65. 86 bladen met foto’s (vintage prints) en  
41 bladen met tekeningen
UNIVERSITEITSBIBLIOTHEEK LEIDEN

Bijdrage: € 25.000 uit het BankGiro Loterij Aankoopfonds
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ACTIVA  31-12-2016  31-12-2015
     €

Materiële vaste activa (1)
Kunstvoorwerpen  1   1 

Financiële vaste activa (2) 
Effecten  38.399.555   17.032.906 

Vorderingen en overlopende activa (3)  1.679.050  820.042

Liquide middelen (4) 1.287.477  23.825.848
   2.966.527   24.645.890 

   41.366.083   41.678.797

PASSIVA

Reserves en fondsen

Reserves (besteedbaar)
Overige reserves (5) 24.551.878  25.051.956
Bestemmingsreserves (6)  893.085  955.585
Totaal reserves  25.444.963  26.007.541

Fondsen (geoormerkt) (7)
Rembrandtfondsen op Naam 9.221.963  9.005.761
Nationaal Fonds Kunstbezit 4.348.799  4.988.709
Themafondsen 581.355  448.355 
Cirkels 232.357  253.457
Totaal Fondsen en Cirkels  14.384.474  14.696.282

Totaal eigen vermogen  39.829.437  40.703.823

Kortlopende schulden (8)  1.536.646  974.974

   41.366.083  41.678.797
 

Balans per 31 december 2016 (na bestemming resultaat)



   2016  2016  2015  2017
    Werkelijk  €  Begroting  €  Werkelijk  €  Begroting  €
Baten        
Baten uit eigen fondsenwerving (9)        
Contributies  632.233    655.000    614.383    715.000  
Giften  1.335.043    1.744.000    1.704.773    1.687.000  
Erfstellingen en legaten  1.729.733    p.m.    1.276.073    p.m.  
    3.697.009    2.399.000    3.595.229    2.402.000 
Baten uit acties van derden (10)        
Bijdrage Prins Bernhard Cultuurfonds  650.000    725.000    725.000    650.000  
Bijdrage BankGiro Loterij  400.000    400.000    400.000    400.000  
    1.050.000    1.125.000    1.125.000    1.050.000 
Baten uit beleggingen en rentebaten (11)        
Directe baten  180.820    -    319.975    -  
Valutaresultaat  76.006    -    40.237    -  
Koerswinst effecten  450.106    1.200.000    1.097.747    1.051.000  
    706.932    1.200.000    1.457.959    1.051.000 

Som der baten  5.453.941  4.724.000  6.178.188  4.503.000        
Lasten        
Besteed aan doelstelling (12)        
Kunstaankopen 4.151.565   p.m.   3.132.100   p.m.  
Nationaal Fonds Kunstbezit 681.000       
Belangenbehartiging onderzoeksprojecten 20.000   p.m.   40.250   p.m.  
Belangenbehartiging externe kosten 16.450   p.m.   43.799   p.m.  
Bewustwording 52.003   p.m.   14.665   p.m.  
   4.921.018   p.m.   3.230.814   p.m. 
Kosten eigen organisatie (13)        
Personeelskosten 704.014  668.000  614.607  867.000 
Huisvestingskosten 55.922  61.000  53.971  71.000 
Publiciteit en communicatie 365.854  340.000  362.814  482.000 
Automatisering 60.245  63.000  61.970  114.000 
Accountants- en administratiekosten 23.108  18.000  20.287  23.000 
Kantoorkosten 44.638  42.000  48.450  44.000 
Algemene kosten 70.797  40.000  38.069  54.000 
   1.324.578  1.232.000  1.200.168  1.655.000
Kosten van beleggingen  82.731  250.000  217.400  200.000

Som der lasten*  6.328.327  1.482.000  4.648.382  1.855.000        

Saldo van baten en lasten  -874.386  3.242.000  1.529.806  2.648.000

Resultaatbestemming         
Onttrekking aan reserves (besteedbaar)  -500.078     667.706  
Bestemmingsreserves        
Onttrekking Acquoy-Nairac Fonds  -62.500       
Toevoeging aan fondsen (geoormerkt)  328.102     862.100   
Onttrekking aan Nationaal Fonds Kunstbezit  -639.910       
   -874.386      1.529.806   
        
Bestedingspercentage baten: 90,23%  (4.92/5.45 mln) 52,29%  (3.23/6.18 mln)  
Bestedingspercentage lasten: 77,76%  (4.92/6.33 mln)  69,50%  (3.23/4.65 mln)  

Staat van baten en lasten 0ver 2016 en resultaatbestemming

*De som der lasten wordt vertekend t.o.v. de begroting omdat ‘Besteed aan doelstelling’ in de begroting een p.m. post is.



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.
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Kasstroomoverzicht

Kasstroomoverzicht 2016 2015
  € €
Liquide middelen per 1 januari 23.825.848 3.814.688 
Liquide middelen per 31 december 1.287.477 23.825.848
   
Te verklaren afname (2015: toename) -22.538.371 20.011.160

Tekort volgens de staat van baten en lasten (2015: overschot) -874.386 1.529.806
Af: daarin begrepen koerswinst effecten en valutaresultaat -526.112 -1.137.984
Toename beleggingen exclusief koerswinst (2015: afname) -20.840.537 19.364.641
Toename: vorderingen op korte termijn (2015: afname) -859.008 1.285.402
Toename: schulden op korte termijn (2015: afname) 561.672 -1.030.705
 
Saldo afname van liquide middelen (2015: toename) -22.538.371 20.011.160
  

 



Algemeen

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. 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 
 no minale 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 Rembrandtfondsen 
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 aange-
merkt als ‘bestemmingsfonds’. Fondsen onderscheiden 
zich dus in die zin van reserves, dat niet het bestuur, 
maar een derde een bestemming aan de middelen 
heeft gegeven. Na de overeengekomen termijn van 
25 jaar, tenzij anders vermeld, wordt het resterende 
fondsvermogen toegevoegd aan de overige reserves.

KORTLOPENDE SCHULDEN (8)

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

PENSIOENEN 

De aan de pensioenuitvoerder te betalen premie wordt 
als last in de staat van baten en lasten verantwoord. 
Te betalen premie dan wel de vooruitbetaalde 
 premie per jaareinde wordt als overlopend passief 
 respectievelijk overlopend actief verantwoord. De 
pensioenregeling  betreft een beschikbare premie-
regeling.

 
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 verant-
woord voor het door de Vereniging ontvangen bedrag 
zonder dat de door de eigen organisatie gemaakte 
kosten in mindering zijn gebracht, tenzij anders vermeld. 
Als baten uit eigen fondsenwerving worden aange-
merkt: donaties en giften, contributies, sponsoring, 
erfstellingen en legaten, en overige baten uit eigen 
fondsenwerving.
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Toelichting op de balans en de staat 
van baten en lasten



Baten uit nalatenschappen worden opgenomen in het 
boekjaar waarin de omvang betrouwbaar kan worden 
vastgesteld. Voorlopige uitbetalingen in de vorm van 
voorschotten worden in het boekjaar waarin ze worden 
ontvangen verantwoord als baten uit nalatenschappen, 
voor zover deze niet reeds in een voorgaand boekjaar 
zijn  verantwoord. Verkrijgingen belast met vrucht-
gebruik 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 bloot 
 eigendom.

Bijdragen die zijn ontvangen van sponsors, zijnde 
bijdragen waar geen evenredige tegenprestatie voor 
de geleverde goederen of diensten tegenover staat, 
worden verantwoord als baten uit eigen fondsen-
werving.

BATEN UIT ACTIES VAN DERDEN  (10)

Bijdragen ontvangen uit nationale loterijen en bijdragen 
van andere fondswervende instellingen worden ver-
antwoord 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 bank-
kosten 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 beleggings-
beleid.

LASTEN

BESTEDINGEN AAN DE DOELSTELLING  (12)

Bestedingen aan de doelstelling betreffen bestedingen 
ten behoeve van de doelstellingen van de Vereniging 
zoals bovenstaand vermeld onder Algemeen (p.71).

KOSTEN VAN DE EIGEN ORGANISATIE  (13)

De kosten eigen organisatie bestaan uit:
– kosten eigen fondsenwerving  
– kosten ten behoeve van de doelstelling  

– kosten van beheer en administratie
– kosten van beleggingen

KOSTEN EIGEN FONDSENWERVING

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

KOSTEN 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 ten behoeve van de doel-
stelling 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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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 
2016 met een totaal van € 21.366.649 toegenomen tot 
€ 38.399.555. 

De Vereniging Rembrandt hanteert een defensief 
 beleggingsbeleid. Vanaf medio  december 2016 belegt 
zij haar vermogen en het vermogen van de fondsen 
met een  beleggingsmix van 55% vastrentende waarden 

en kas en 45% zakelijke waarden. De Vereniging belegt 
niet in hedgefondsen of derivaten anders dan indirect 
via beleggingsfondsen ter beheersing van (valuta) 
 risico’s. Het is het bestuur toegestaan een bandbreedte 
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Balans

Het verloop van de effecten is als volgt weer te geven:
 € €
Marktwaarde (beurswaarde) per 1 januari 2016 17.032.906
Bij: aankopen in 2016, tegen inkoopwaarde 42.929.925
  59.962.831
Af: verkopen in 2016, tegen verkoopwaarde  -22.013.382
  37.949.449
Ongerealiseerd resultaat 2016 98.715
Gerealiseerd resultaat 2016 351.391
  450.106
Marktwaarde (beurswaarde) per 31 december 2016  38.399.555
   

De specificatie van de balanswaarde beleggingen luidt: 31-12-2016 31-12-2015
 € €
Zakelijke waarden
Aandelen 16.227.480 17.032.906
Onrerend goed fonds 2.089.891 
Vastrentende waarden
Obligaties 15.072.266 
Overige (met name Money market) 5.009.918 

Marktwaarde (beurswaarde) per 31 december 38.399.555 17.032.906



te hanteren tussen beide beleggingscategorieën van 
10% waarbij de bepaalde percentages zich halverwege 
de bandbreedte bevinden. Overigens kan de Vereniging 
besluiten de zakelijke waarden tot 0% af te bouwen. 
Eind 2016 was 48% belegd in  zakelijke waarden (eind 
2015: 32%). Medio december 2016 is nagenoeg de ge-
hele  portefeuille inclusief het tijdelijke saldo, vanwege 
de medio 2015 verkochte obligatieportefeuilles, van 
bedrijfsspaarrekeningen overgeheveld naar een fiduciair 
vermogensbeheerder. 

Ter informatie melden wij dat in 2017 een toezegging van 
een grote nalatenschap ten gunste van het resultaat 
zal worden verantwoord. De waarde van de aanwezige 
bezittingen en schulden van deze nalatenschap bedraagt 
op basis van huidige inzichten een bedrag van ongeveer 
€ 6 miljoen.
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Vorderingen en overlopende activa (3)

Vorderingen en overlopende activa 2016 2015
  €                €
Erfstellingen en legaten 1.499.109 387.773
Overige vorderingen en overlopende activa 179.941 432.26
 1.679.050 820.042
 

Erfstellingen en legaten  
Erfstellingen en legaten per 1 januari   387.773 1.591.993
Toezeggingen gedurende het boekjaar (Erfstellingen en legaten) 1.729.733 1.275.924
Afwaardering nalatenschappen voorgaande jaren — —
 2.117.506 2.867.917
Ontvangsten gedurende het boekjaar -618.397 -2.480.144
Erfstellingen en legaten per 31 december 1.499.109 387.773

 
Overige vorderingen en overlopende activa   
Debiteuren 42.641 33.165
Nog te ontvangen overige bedragen  24.954 47.520
Eenmalige schenking — 300.000
Dividendbelasting 254 —
Waarborgsommen 10.713 10.713
Vooruitbetaalde kosten 9.379 6.821
Nog te ontvangen bijdragen van derden inzake kunstaankopen — —
Lening u/g t.b.v. renteloze lening aan Museum Prinsenhof 32.000 34.050
Nog te ontvangen van Museum Rotterdam 60.000 
 179.941 432.269



Liquide middelen (4)

De liquide middelen zijn direct opeisbare tegoeden. Van 
de liquide middelen staat eind 2016 € 325.687 (2015: 
€ 813.716) uit op een beleggingsrekening. Op de reke-
ning-courant staat eind 2016 € 38.108 (2015: € 2.030.959 
i.v.m. tijdelijk € 2 mln t.b.v. de  bedrijfsspaarrekeningen). 
Het sinds medio 2015 ontstane hoge saldo op bedrijfs-
spaarrekeningen, vanwege de verkochte obligatiepor-
tefeuilles, is in december 2016 over geheveld naar een 
fiduciair vermogensbeheerder. De bedrijfsspaarrekening 
wordt vanaf eind 2016 aangehouden bij één bank. In 
2015 werden de bedrijfsspaarrekeningen vanwege het 
hoge saldo tijdelijk gespreid over drie verschillende 
banken. 

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 vastge-
legd, noch bestemd is voor bijzondere aankopen. Het 
verloop van dit deel van het vermogen luidt als volgt:

BESTEMMINGSRESERVES (6) 

Acquoy-Nairac Fonds voor bijzondere aankopen
Dit fonds is door het bestuur bestemd voor 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 me-
vrouw Acquoy-Nairac. In 2016 werd € 62.500 ten laste 
van dit fonds gebracht als bijdrage aan een aankoop 
van Het Scheepvaartmuseum.

Fondsen (geoormerkt) (7)

Hieronder is een overzicht opgenomen van de fondsen: 
Rembrandtfondsen op Naam, Themafondsen en Cirkel-
fondsen. 

De stand van de fondsen per 1 januari 2016 bedroeg 
€ 14.696.282. 

Na toevoeging van de rente/rendement en de do ta-
ties en na aftrek van de kosten en de bijdragen is de 
stand van de fondsen € 14.384.473 per 31 december 2016. 

Het saldo van de Rembrandtfondsen op Naam, 
Themafondsen en Cirkels is in 2016 met € 311.809 af-
genomen.

REMBRANDTFONDSEN OP NAAM

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

  
Nationaal Fonds 1930 (1930)
Tot 2012 werd het Nationaal Fonds 1930 beheerd door 
de Vereniging Rembrandt onder toezicht van een drie-
hoofdige commissie en mocht het fonds uitsluitend 
worden  aangewend voor het verstrekken van voor-
schotten 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 bestem-
mingsfonds kan sindsdien worden aangewend voor 
het aankopen van kunstwerken ter  verrijking van het 
Nederlands openbaar kunstbezit. 

In 2016 onderging het fondsvermogen à € 1.086.874 
geen wijziging.
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Liquide middelen  2016  2015 
 € €
Beleggersrekening   325.687  813.716 
Rekening-courant   38.108   2.030.959 
Bedrijfsspaarrekening   923.682  20.981.173 

Saldo per 31 december   1.287.477  23.825.848 

Reserves (besteedbaar) 2016 2015
 € €

Saldo per 1 januari 25.051.956 24.384.250
Bij: uit bestemming saldo staat van baten en lasten  -500.078 667.706

Saldo per 31 december 24.551.878 25.051.956



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 2016 is uit dien hoofde € 844 aan het fonds-
vermogen toegevoegd. 

Hendrik de Jong Fonds (1982)
Dit fonds, gevormd uit giften van de heer H. de Jong, 
is bestemd voor aankopen van bij voorkeur tekeningen 
die tenminste 40 jaar oud zijn. 

In 2016 is € 3.701 aan rente aan het fonds toege-
voegd. 

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 tien 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 historie-
schilderkunst van vóór 1900 en al hetgeen daarmede, 
naar het oordeel van de Vereniging, verband houdt  
of daaraan bevorderlijk kan zijn. 

Het fonds onderging in 2016 een geringe aanpassing. 

Jaap en Joanna van der Lee-Boers Fonds (2000)
De doelstelling van dit fonds, dat op 20 december 
2000 werd ingesteld, is het verlenen van financiële 
steun voor de aankoop van voorwerpen van glaskunst 
ten behoeve van openbare kunstcollecties in Nederland 
en al hetgeen daarmede verband houdt of daaraan 
bevorderlijk kan zijn. 

In 2016 onderging het fondsvermogen à € 49.641 
geen wijziging. 

Stortenbeker Fonds (2001)
De doelstelling van dit fonds, dat op 21 december 2001 
werd ingesteld, is ondersteuning van beeldende en 
toegepaste kunst in de ruimste zin van het woord en 
hetgeen daarmede, naar het oordeel van de Vereniging 
Rembrandt, verband houdt of daaraan bevorderlijk 
kan zijn. 

In 2016 is € 100.000 toegevoegd aan het fonds middels 
een periodieke schenking. In 2016 werd € 100.000 ten 
laste van dit fonds gebracht als bijdrage aan een aan-
koop van Museum Speelklok. 

Dura Kunstfonds (2002)
De doelstelling van dit fonds, dat in november 2002 
werd ingesteld en een looptijd heeft tot 2037, luidt: 
‘Het doen van schenkingen ten behoeve van het aan-
kopen 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 kunst-
werken regelmatig openbaar in het desbetreffende 
museum tentoongesteld worden.’ De schenkingen 
dienen bij voorkeur te geschieden voor de aankoop 
van historische en/of ‘herkenbare’ kunstwerken, zijnde 
schilderijen, prenten, tekeningen, zilveren of glazen 
kunstvoorwerpen en beeldhouwwerken. Het fonds 
wordt geacht te bestaan uit beleggingen met een 
vaste samenstelling.

In 2012 werden met het Job Dura Fonds nieuwe 
 afspraken gemaakt over het Dura Kunstfonds. Het 
 vermogen wordt apart geadministreerd; het risico met 
betrekking tot het  rendement ligt bij het Job Dura 
Fonds. In 2016 is € 39.035 toegevoegd aan het fonds. 
In 2016 werd € 35.000 ten laste van dit fonds gebracht 
als bijdrage aan een aankoop van Museum Rotterdam.

 
Ina van Doormaal Fonds (2006)
De doelstelling van dit fonds, dat bij testament van 
ir. P.M. van Doormaal ter nagedachtenis van zijn 
dochter werd ingesteld met het oog op haar liefde voor 
in het bijzonder werken uit de school van Barbizon, is 
het verlenen van steun voor het aankopen van werken 
van deze school. 

Het fonds werd op 1 september 2006 ingesteld. Het 
fondsvermogen à € 100.000 onderging in 2016 geen 
wijziging.

Daan Cevat Fonds (2006)
De doelstelling van dit fonds is het verlenen van finan-
ciële steun voor de aankoop van werken van Rembrandt 
alsmede van kunstenaars door wie Rembrandt is beïn-
vloed of werken van kunstenaars die door Rembrandt 
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zijn geïnspireerd. Het fonds werd op 18 augustus 2006 
ingesteld door een periodieke schenking van € 30.000 
over een  periode van vijf jaar. 

In 2016 onderging het fondsvermogen à € 93.487 
geen wijziging. 

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 vijf jaar 
werd jaarlijks door de schenker een donatie gedaan 
van € 50.000. 

Het fondsvermogen is in 2016 versterkt met € 5.500 
door twee schenkingen. 

Fonds Leppink-Postuma (2008)
De doelstelling van dit fonds is het doen van schenkin-
gen ten behoeve van in de eerste plaats 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 à € 120.000 bleef in 2016 onge-
wijzigd.

Claude Monet Fonds (2009)
Dit fonds is opgericht op 28 december 2009. De doel-
stelling van het fonds is het verlenen van financiële 
steun voor het verwerven van impressionistische schil-
derkunst. In 2014 zijn de oprichters van dit fonds een 
nieuwe termijn van vijf jaar aangegaan en schenken zij 
jaarlijks € 15.000, waardoor er in 2016 € 15.000 aan het 
fonds is toegevoegd. De oprichters van dit Fonds op 
Naam hebben te kennen gegeven bijdragen van derden 
te verwelkomen: om deze oproep te verduidelijken is 
hiervoor destijds het Thema fonds ten behoeve van het 
Claude Monet Fonds opgericht. In 2016 werd het saldo 
à € 63.000 van het Themafonds ten behoeve van het 
Claude Monet Fonds vanwege  dezelfde doelstelling 
overgeheveld naar het Claude Monet Fonds. 

In 2016 werd € 25.000 ten laste van dit fonds ge-
bracht als bijdrage aan een aankoop van het Van Gogh 
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  verlenen van financiële 
steun voor de aankopen door Nederlandse musea van 
werken van 20ste-eeuwse, bij voorkeur Nederlandse 
glaskunst en al hetgeen daarmede, naar het oordeel 
van de Vereniging Rembrandt, verband houdt of daar-
aan bevorderlijk kan zijn.’ 

In 2016 werd € 2.000 ten laste van dit fonds gebracht 
als bijdrage aan een aankoop van het Nationaal Glas-
museum. 

BankGiro Loterij Aankoopfonds (2010)
Het BankGiro Loterij Aankoopfonds is ingesteld op 
11 februari 2010. De doelstelling van het fonds is het 
verlenen van financiële steun bij de aankoop van 
kunstwerken door Nederlandse musea die zelf geen 
directe meerjarige bijdrage voor 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 2016 is € 400.000 toegevoegd aan het fonds. In 
2016 werd € 400.000 ten laste van dit fonds gebracht 
als bijdrage aan aankopen van het Elisabeth Weeshuis 
Museum, het Stedelijk Museum Alkmaar, Kasteel Huis 
Bergh, het Allard Pierson Museum en de Universiteit 
Leiden.

Kruger Fonds (2010)
Het Kruger Fonds is ingesteld op 1 augustus 2010 ter 
herinnering aan twee generaties kunstliefhebbers en 
-verzamelaars: 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 à € 48.299 onderging in 2016 
geen wijziging.
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 Stand per Rente/rend. Bij: Dotatie Af: Bijdragen Stand per 
 1-1-2016   Totaal  31-12-2016 
Rembrandtfondsen op Naam 
(incl. Nationaal Fonds Kunstbezit)      
Nationaal Fonds 1930  1.086.874    —    1.086.874  
Fonds Cleyndert  168.888   844   —    169.732  
Hendrik de Jong Fonds  185.053   3.701   —    188.754  
Beatrijs de Rooy Fonds  787   6   —    793  
Jaap en Joanna van der Lee-Boers Fonds  49.641    —    49.641  
Stortenbeker Fonds  469.755    100.000   100.000   469.755  
Dura Kunstfonds  1.187.928   39.035   —   35.000   1.191.963  
Ina van Doormaal Fonds  100.000    —    100.000  
Daan Cevat Fonds  93.487    —    93.487  
Fonds voor 20ste-eeuwse Nederlandse Schilderkunst  209.000    5.500    214.500  
Fonds Leppink-Postuma  120.000    —    120.000  
Claude Monet Fonds*  90.000    15.000   25.000   80.000  
P.H. Soeters Fonds voor 20ste-eeuwse Glaskunst  79.250    —   2.000   77.250  
BankGiro Loterij Aankoopfonds  —    400.000   400.000   —  
Kruger Fonds  48.299    —    48.299  
A.M. Roeters van Lennep Fonds  2.460.627    —    2.460.627  
Gisbert van Laack Fonds  614.707    —    614.707  
A. Quist-Rütter Fonds  243.283    —    243.283  
Ekkart Fonds  26.139    20.000   20.000   26.139  
Maljers-de Jongh Fonds  20.000    20.000    40.000  
Liente Dons Fonds  45.000    15.000    60.000  
Mevrouw dr. E. Frederiks Fonds  196.000    —    196.000  
Mr. J.J. A.M. Kennis Fonds  30.000    15.000   11.750   33.250  
Willem en Mary Reus-de Lange Fonds   408.783    —    408.783  
Fonds 1931  100.000    —    100.000  
Mevrouw J.J. den Boer-den Herder Fonds  115.000    —    115.000  
Innorosa Fonds  60.000    30.000   45.000   45.000  
E.A. en C.M. Alkema-Hilbrands Fonds  32.000    16.000    48.000  
Nationaal Fonds Kunstbezit  4.988.709   41.090   —   681.000   4.348.799  
Mevrouw M. Boersma Fonds   282.759    —   35.000   247.759  
Ruze Fonds  75.000    —   21.000   54.000  
Van der Klaauw Fonds   15.000    15.000    30.000  
Fonds voor Klassieke Beeldende Kunst   17.500    17.500   35.000   —  
Alida Fonds   75.000    —    75.000  
Schoufour-Martin Fonds   300.000    —   10.000   290.000  
Drs. H.B. Philipp Fonds    2.223   111.142    113.365  
Fonds v. Onderzoek naar Moderne en Hedendaagse Kunst     20.000    20.000  
Het Liesbeth van Dorp Fonds     100.000   20.000   80.000  
Eleonora Fonds     15.000    15.000  
Coleminks Fonds     15.000    15.000  

  13.994.470   86.899   930.142   1.440.750   13.570.761  
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Themafondsen      
Zilver  52.250    16.000   50.000   18.250  
Prenten en Tekeningen  89.366    5.000    94.366  
Glas  44.300    16.500    60.800  
Schilderkunst 17de eeuw  46.560    57.500   40.000   64.060  
Moderne en Hedendaagse Kunst  83.000    88.500   30.000   141.500  
Niet-Westerse Kunst  -3.000    3.500    500  
Schilderkunst 18de eeuw  10.000    2.500    12.500  
Schilderkunst 19de eeuw  22.000    30.000   40.000   12.000  
Middeleeuwen  7.000    22.000    29.000  
Beeldhouwkunst  47.000    25.500    72.500  
Toegepaste Kunst   18.379    8.000    26.379  
Fotografie  31.500    18.000    49.500  
Themafonds ten behoeve van Claude Monet Fonds*  —    —   —   —  
   448.355   —   293.000   160.000   581.355  
Cirkelfondsen      
Titus Fonds  196.999    106.500   220.000   83.499  
Utrechtse Rembrandt Cirkel  24.757    55.000   55.000   24.757  
Caius Fonds  1.701    50.900   20.000   32.601  
Saskia Fonds  —    23.000    23.000  
Van Rijn Fonds  —    37.000   21.500   15.500  
KOG - Vereniging Rembrandt Fonds   30.000    16.000   5.000   41.000  
Jheronimus Fonds  —    12.000    12.000  
Hendrickje Fonds  —    24.500   24.500   —  
  253.457   —   324.900   346.000   232.357  
      
Totaal  14.696.282   86.899   1.548.042   1.946.750   14.384.473  

*Samengevoegd in 2016      

 Stand per Rente/rend. Bij: Dotatie Af: Bijdragen Stand per 
 1-1-2016   Totaal  31-12-2016 



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. 

Het fondsvermogen à € 2.460.627 onderging in 2016 
geen wijziging.

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 de haven van Rotterdam. 

Het vermogen à € 614.707 onderging in 2016 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 Scheveningen of het Cobra Museum 
te Amstelveen.  
Het vermogen is afkomstig van de ontbonden Stichting 
A. Quist-Rütter Fonds. 

Het fondsvermogen à € 243.283 bleef in 2016 onge-
wijzigd. 

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 on-
derzoek 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 2016 heeft dit fonds een schenking ontvangen van 
€ 20.000 ten behoeve van  onderzoek inzake religieuze 
kunst. In 2016 is één beurs toegekend: aan het Van Gogh 
Museum ter hoogte van € 20.000.

Maljers-de Jongh Fonds (2012)
Dit fonds is opgericht op 16 november 2012. De doel-
stelling van het fonds is het verlenen van financiële 
steun voor 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 2016 
€ 20.000 aan het fonds is toegevoegd. 

Liente Dons Fonds (2012)
Dit fonds is opgericht op 5 december 2012. De doel-
stelling van het fonds is het verlenen van financiële 
steun voor 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 2016 
€ 15.000 aan dit fonds is toegevoegd.

Mevrouw dr. E. Frederiks Fonds (2013)
Dit fonds is in 2013 opgericht uit het legaat van mevrouw 
dr. E. Frederiks dat de Vereniging Rembrandt ontving. 
Zij was erelid van de Vereniging van 1994 tot 2012. De 
doelstelling van het fonds is het verlenen van financië-
le steun bij de aankoop van werken van schilderkunst 
of kunstnijverheid van vóór 1880 ten behoeve van het 
Nederlands openbaar kunstbezit. 

In 2016 onderging het fondsvermogen à € 196.000 
geen wijziging.

Mr. J.J. A.M. Kennis Fonds (2013)
Het Mr. J.J. A.M. Kennis Fonds is 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 2016 € 15.000 is toegevoegd aan het fonds. 

In 2016 is € 11.750 ten laste van dit fonds gebracht 
als bijdrage aan aankopen van het Museum Catherijne-
convent en Museum Klok & Peel.
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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  Erfgoedcentrum Diep in 
Dordrecht, met een voorkeur voor kunstnijverheid, 
textiel, meubelen en kunstvoorwerpen in ruimere zin, 
gerelateerd aan de stad Dordrecht en haar regio. 

In 2016 onderging het fondsvermogen à € 408.783 
geen wijziging.

Fonds 1931 (2014)
De doelstelling van Fonds 1931 is het financieel onder-
steunen van aankopen van beeldende en toegepaste 
kunst in de ruimste zin van het woord en hetgeen daar-
mede, naar het oordeel van de Vereniging Rembrandt, 
verband houdt of daaraan bevorderlijk kan zijn.

In 2016 onderging het fondsvermogen à € 100.000 
geen wijziging.

Mevrouw 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, kerk-
beelden uit de periode van vóór 1800 en aan farmacie 
gerelateerde kunstvoorwerpen. 

In 2016 onderging het fondsvermogen à € 115.000 
geen wijziging.

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 2016 € 30.000 is toege-
voegd aan het fonds.

In 2016 is € 45.000 ten laste van dit fonds gebracht 
als bijdrage aan een aankoop van het Bonnefanten-
museum.

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 bevor-
dering 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 jaar-
lijks een donatie gedaan van € 16.000, waardoor er in 
2016 € 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 evi-
dent 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 maat-
schappelijk belang van dit fonds te waarborgen.

Het vermogen werd tot medio december 2016 apart 
geadministreerd. In 2016 is € 41.090 toegevoegd aan 
het fonds. In 2016 is € 681.000 ten laste van dit fonds 
gebracht als bijdrage aan een aankoop van het Rijks-
museum Amsterdam.

De Raad van Toezicht is per 31 december 2016 als volgt 
samengesteld: 
De heer L.J. de Waal voorzitter 
De heer mr. J.C.L. Kuiper
De heer drs. R.M.S.M. Munsters 
Mevrouw mr. Y.C.M.T. van Rooy 
De heer A.J. Scheepbouwer
De heer drs. C.O.A. Baron Schimmelpenninck van 
der Oije

81  JAARVERSL AG VAN DE VERENIGING REMBRANDT 2016



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.

In 2016 is € 35.000 ten laste van dit fonds gebracht 
als bijdrage aan een aankoop van het Groninger 
 Museum.

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 à € 75.000 is het fonds 
in juli 2015 ingesteld. In 2016 is € 21.000 ten laste van 
dit fonds gebracht als bijdrage aan een aankoop van 
Museum Gouda.

Van der Klaauw Fonds (2015)
De doelstelling van het in 2015 opgerichte Van der 
Klaauw Fonds is het verlenen van een financiële 
 bijdrage aan Nederlandse musea en aanverwante in-
stellingen 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 con-
serverings- en restauratiewerkzaamheden behoren.

Gedurende vijf jaar wordt door de oprichters van het 
fonds jaarlijks een donatie  gedaan van € 15.000, waar-
door er in 2016 € 15.000 aan het fonds is toegevoegd. 

Fonds voor Klassieke Beeldende Kunst (2015)
De doelstelling van het in 2015 opgerichte fonds is het 
ondersteunen van kunstaankopen van vóór 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 2016 € 17.500 aan het fonds is toege-
voegd. 

In 2016 is € 35.000 ten laste van dit fonds gebracht als 
bijdrage aan een aankoop van Allard Pierson 
 Museum.

Alida Fonds (2015)
In september 2015 is de Vereniging opgenomen met 
een legaat in een testament. Het legaat is in 2016 
 ontvangen, waarmee het Alida Fonds à € 75.000 in 
werking is gesteld. De doelstelling van het Alida 
Fonds is het financieel steunen van aankopen van 
schilderkunst binnen het genre landschappen.

In 2016 onderging het fondsvermogen à € 75.000 
geen wijziging.

Schoufour-Martin Fonds (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 ondersteu-

nen van aankopen van laat- middeleeuwse beeld-
houwkunst één en ander in de ruimste zin des 
woords en voorts al hetgeen daarmee naar het oor-
deel van de Vereniging Rembrandt verband houdt 
of daartoe bevorderlijk kan zijn, hierna te noemen: 
‘het aankoopfonds’.

2.  Anderzijds is de doelstelling het financieel onder-
steunen 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 verstrek-
king van beurzen voor museaal kunsthistorisch on-
derzoek waardoor de aan een collectie gerelateerde 
kennis van kunst wordt versterkt, dat wil zeggen 
voor onderzoek dat is gericht op de bestudering en 
wetenschappelijke ontsluiting van museale (deel)
verzamelingen, al dan niet gericht op de voorberei-
ding van tentoonstellingen. 

Met de ontvangst van een eenmalige schenking van 
€ 300.000 is het fonds in 2016 ingesteld. In 2016 is 
€ 10.000 ten laste van dit fonds gebracht als bijdrage 
aan een aankoop van Museum Catherijne convent.
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Drs. H.B. Philipp Fonds (2016)
In januari 2014 heeft de Vereniging een legaat ont-
vangen van de overleden heer Philipp. Nadat het 
 legaat in 2016 volledig is ontvangen, is in 2016 het  
Drs. H.B. Philipp Fonds voor € 111.142 ingesteld. Het 
Drs. H.B. Philipp Fonds is ingesteld vanwege de last  
in het testament dat uitsluitend het rendement van  
dit legaat mag worden besteed aan de doelstelling 
van de Vereniging Rembrandt. Er is in 2016 € 2.223 
rendement toegevoegd aan het fonds.

Fonds voor Onderzoek naar Moderne en Hedendaagse 
Kunst bij de Vereniging  Rembrandt (2016)
De doelstelling van het fonds is het financieel onder-
steunen van de versterking van de kennis van de mo-
derne en hedendaagse museale kunstcollectie. Het 
fonds is bestemd voor de verstrekking van beurzen 
voor museaal kunsthistorisch onderzoek waardoor de 
aan een collectie gerelateerde kennis van moderne en 
hedendaagse kunst wordt versterkt, dat wil zeggen 
voor onderzoek dat is gericht op de bestudering en 
wetenschappelijke ontsluiting van museale (deel)ver-
zamelingen, al dan niet gericht op de voorbereiding 
van tentoonstellingen. Dit fonds staat open voor bij-
dragen van derden en is opgericht door Martijn en 
Jeannette Sanders-Mol.

Gedurende vijf jaar wordt jaarlijks een donatie ge-
daan van € 20.000, waardoor er in 2016 € 20.000 aan 
het fonds is toegevoegd. 

Het Liesbeth van Dorp Fonds (2016)
In juni 2016 heeft de Vereniging een legaat van 
€ 100.000 ontvangen. Nadat het legaat volledig is 
 ontvangen, is in 2016 conform het testament van de 
erflater Het Liesbeth van Dorp Fonds ingesteld. De 
doelstelling van Het Liesbeth van Dorp Fonds is het 
 financieel ondersteunen van aankopen van kunst uit de 
Haagse School en het (internationale) impressionisme, 
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. 

In 2016 is € 20.000 ten laste van dit fonds gebracht 
als bijdrage aan een aankoop van het Van Gogh 
 Museum.

Eleonora Fonds (2016)
De doelstelling van het in 2016 opgerichte fonds is het 
financieel ondersteunen van kunst 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, met indien de moge-
lijkheid zich voordoet, een voorkeur voor steun aan 
Museum Het Valkhof.

Gedurende vijf jaar wordt door de oprichters van 
het fonds jaarlijks een donatie  gedaan van € 15.000, 
waardoor er in 2016 € 15.000 aan het fonds is toege-
voegd. 

Coleminks Fonds (2016)
De doelstelling van het in 2016 opgerichte fonds is het 
financieel ondersteunen van kunstaankopen die een 
aanknopingspunt hebben met de landen Amerika, 
Brazilië, Zwitserland en Zuid-Afrika en/of met de stad 
Haarlem, 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 be-
vorderlijk kan zijn.

Gedurende vijf jaar wordt door de oprichters van het 
fonds jaarlijks een donatie  gedaan van € 15.000, waar-
door er in 2016 € 15.000 aan het fonds is toegevoegd. 

THEMAFONDSEN

Themafondsen zijn apart geadministreerde fondsen 
die elk corresponderen met een specifiek verzamel-
gebied. Een Themafonds wordt gebruikt voor het 
steunen van aankopen binnen het aangegeven verza-
melgebied. Het toewijzen van een schenking aan een 
Themafonds is mogelijk vanaf het Leermeesterlid-
maatschap, tenminste  € 1.000 voor een periode van 
minimaal vijf jaar, of bij een eenmalige schenking van 
tenminste € 5.000. 

Zilver (2004)
De doelstelling van het fonds is het verlenen van 
finan ciële steun bij aankopen van  zilveren voorwerpen 
door musea. Het fonds is in 2004 ingesteld met de 
baten uit een nalatenschap. 

Het fondsvermogen is in 2016 versterkt met eenma-
lige en periodieke schenkingen van in totaal € 16.000. 
In 2016 werd € 50.000 ten laste van dit fonds gebracht 
als bijdrage aan een aankoop van het van Joods Histo-
risch Museum.
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Prenten en Tekeningen (2006)
De doelstelling van het fonds is het verlenen van 
 financiële steun bij de aankoop van prenten en teke-
ningen 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’. 

Het fondsvermogen is in 2016 versterkt met perio-
dieke schenkingen van in totaal € 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 particu-
liere schenking. 

Het fonds is in 2016 versterkt met € 16.500 dankzij 
particuliere periodieke schenkingen. 

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 inge-
steld met een eerste particuliere schenking. 

Het fondsvermogen is in 2016 versterkt met periodie-
ke en eenmalige schenkingen van in totaal € 57.500. 
In 2016 is € 40.000 ten laste van dit fonds gebracht als 
bijdrage aan een aankoop van het Mauritshuis.

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 2016 versterkt met perio-
dieke schenkingen van in totaal € 88.500. In 2016 
werd € 30.000 ten laste van dit fonds gebracht als 
 bijdrage aan een aankoop van het Gemeentemuseum 
Den Haag.

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 
2016 versterkt met periodieke schenkingen met een 
totaalbedrag van € 3.500. 

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 2016 
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 2016 versterkt 
met periodieke schenkingen van in totaal € 30.000.  
In 2016 werd € 40.000 ten laste van dit fonds gebracht 
als bijdrage aan een aankoop van het Van Gogh 
 Museum.

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 fondsvermo-
gen is in 2016 versterkt met periodieke schenkingen 
met een totaalbedrag van € 22.000. 

Beeldhouwkunst (2013)
De doelstelling van het fonds is het verlenen van 
 financiële steun bij aankopen van beeldhouwkunst 
door musea. Het fondsvermogen is in 2016 versterkt 
met periodieke schenkingen van € 25.500.

Toegepaste Kunst (2013)
De doelstelling van het fonds is het verlenen van 
 financiële steun bij aankopen van toegepaste kunst 
door musea. 

Het fondsvermogen is in 2016 versterkt met € 8.000 
door periodieke schenkingen en teruggave van een 
deel van de aanvraag uit 2015 van Keramiekmuseum 
Princessehof. 
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Fotografie (2013)
De doelstelling van het fonds is het verlenen van 
 financiële steun bij aankopen van  fotografie door 
musea. 

In 2016 werd € 18.000 toegevoegd aan het fonds-
vermogen dankzij periodieke schenkingen.

CIRKELFONDSEN

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 2016 werd € 106.500 door 121 leden 
toegezegd. De aankoopcommissie van de Titus Cirkel 
bepaalt jaarlijks aan welk door de Vereniging Rembrandt 
gesteund modern/hedendaags kunstwerk gesteund 
wordt vanuit het Titus Fonds. 

In 2016 werd € 220.000 ten laste van dit fonds 
 gebracht als bijdrage aan aankopen van het Gemeente-
museum Den Haag, het Bonnefantenmuseum, Stedelijk 
Museum Arnhem en Museum de Fundatie.

Utrechtse Rembrandt Cirkel/Fonds (2011)
Op 20 november 2011 werd de Utrechtse Rembrandt 
Cirkel opgericht voor leden van de Vereniging Rem-
brandt woonachtig in de provincie Utrecht. De leden 
van de Utrechtse Rembrandt Cirkel dragen voor mini-
maal vijf jaar jaarlijks € 1.000 bij aan het Utrechtse 
Rembrandt Fonds. In 2016 werd € 55.000 door 55 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. 

In 2016 werd € 55.000 ten laste van dit fonds ge-
bracht als bijdrage aan een aankoop van Museum 
Speelklok.

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 Ver-
eniging 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 2016 werd € 50.900 door 104 leden toegezegd. 
De leden kiezen jaarlijks aan welk door de Vereniging 
Rembrandt gesteund werk de Caius Cirkel zijn naam 
wil verbinden. 

In 2016 werd € 20.000 ten laste van dit fonds ge-
bracht als bijdrage aan een aankoop van het Rijksmu-
seum van Oudheden.

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 kunstwerken 
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 zal bijdragen. 

In 2016 werd € 23.000 door 28 leden toegezegd. In 
2016 heeft dit fonds niet bijgedragen aan een aanwinst. 

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 kunst en hun toewijding aan het openbaar kunst-
bezit. 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 
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Van Rijn Fonds. Door een jaarlijkse stemming bepalen 
de leden van de Cirkel aan welke door Vereniging 
Rembrandt gesteunde aankopen het fonds zal bijdragen. 

In 2016 werd € 37.000 toegezegd door 38 leden. In 
2016 werd € 21.500 ten laste van dit fonds gebracht als 
bijdrage aan een aankoop van Museum Gouda.

KOG-Vereniging Rembrandt Cirkel/Fonds (2016) 
De Vereniging Rembrandt en het Koninklijk Oudheid-
kundig 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 om-
geving. Leden zijn met hun lidmaatschap van de Cirkel 
zowel lid van de Vereniging Rembrandt als van het 
Koninklijk Oudheidkundig Genootschap. Het doel van 
de Cirkel is het mede  financieel steunen van de aan-
koop 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-Vereniging Rembrandt Fonds zal bijdragen. 

In 2016 werd € 16.000 door 16 leden toegezegd. 
Vanaf 2016 is de bijdrage tenminste € 15.000, waarmee 
het fonds gebruikt kan worden voor het steunen van 
kunstaankopen. In 2016 heeft dit fonds € 5.000 bijge-
dragen aan een aankoop van Bijzondere Collecties van 
de Universiteit van Amsterdam.

Jheronimus Cirkel/Fonds (2016)
In het najaar van 2016 is de Jheronimus Cirkel opgericht 
voor leden van de Vereniging Rembrandt die woon-
achtig zijn in de provincie Noord-Brabant en/of een 
sterke band hebben met de provincie. Het doel van  
de Cirkel is het financieel steunen van aankopen van 
kunstwerken voor het openbaar kunstbezit, waarbij 
musea in Noord-Brabant de voorkeur genieten. De 
leden van de Jheronimus Cirkel dragen jaarlijks, gedu-
rende minimaal vijf jaar, tenminste € 1.000 (partner-
leden tenminste 500) bij aan het Jheronimus Fonds. 
Door een jaarlijkse stemming bepalen de leden van de 
Jheronimus Cirkel aan welke door Vereniging Rembrandt 

gesteunde aankopen het Jheronimus Fonds zal 
 bijdragen. 

In 2016 werd € 12.000 door 12 leden toegezegd. Het 
fonds heeft in 2016 nog niet  bijgedragen aan een aan-
winst. 

Hendrickje Cirkel/Fonds (2016)
In de zomer van 2016 is de Hendrickje Cirkel opgericht 
voor leden van de Vereniging Rembrandt die woon-
achtig zijn in de provincies Gelderland en Overijssel en/
of een sterke band hebben met de provincie. Het doel 
van de Cirkel is het financieel steunen van aankopen 
van kunstwerken voor het openbaar kunstbezit, waarbij 
musea in  Gelderland en Overijssel de voorkeur genieten. 
De leden van de Hendrickje Cirkel  dragen jaarlijks, ge-
durende minimaal vijf jaar, tenminste € 1.000 (partner-
leden tenminste € 500) bij aan het Jheronimus Fonds. 
Door een jaarlijkse stemming bepalen de leden van de 
Hendrickje Cirkel aan welke door Vereniging Rembrandt 
gesteunde aankopen het Hendrickje Fonds zal bijdragen. 

In 2016 werd € 24.500 door 31 leden toegezegd. In 
2016 heeft dit fonds € 24.500  bijgedragen aan een aan-
koop van Kasteel Huis Bergh.

Kortlopende schulden (8)

SCHENKINGSVERPLICHTINGEN

Dit betreft de per balansdatum toegezegde, maar nog 
niet uitgekeerde, schenkingen met een totaalbedrag 
van € 724.000. Deze verplichtingen zullen naar ver-
wachting in 2017 worden voldaan. 

VOORUIT BETAALDE CONTRIBUTIES

Dit betreft de per balansdatum ontvangen contribu-
ties 2017 voor het volgend verslagjaar met een totaal-
bedrag van € 613.860.
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Kortlopende schulden 2016 2015
 € €
Schenkingsverplichtingen 724.000 133.500
Vooruit ontvangen contributies 613.860 573.211
Overige schulden en overlopende passiva 198.786 268.263
 1.536.646 974.974



OVERIGE SCHULDEN EN OVERLOPENDE PASSIVA

NIET IN DE BALANS OPGENOMEN VERPLICHTINGEN

De meerjarige financiële verplichting van de Vereniging 
is de huurovereenkomst van het kantoor op de Denne-
weg 124. Deze overeenkomst is herzien in december 
2016 waarbij de gehuurde ruimte is uitgebreid met  
de volledige bovenetage en een prijs indexering. Tot 
en met 2017 bedraagt de huur jaarlijks in totaal circa 
€ 53.842. 

Financiële instrumenten 

ALGEMEEN

De in deze toelichting opgenomen gegevens verschaf-
fen 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 deri-
vaten, zoals valutatermijncontracten en renteswaps. 
Het beleid van de Vereniging is om niet te handelen in 
financiële instrumenten voor speculatieve doeleinden.

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

Het beleid van de Vereniging om deze risico’s te be-
perken, strekt zich uit tot de  volgende onderdelen:

KREDIET- EN LIQUIDITEITSRISICO NALATENSCHAPPEN

De Vereniging Rembrandt kent vorderingen uit hoofde 
van nalatenschappen. Doordat zij afhankelijk is van 
derden ten aanzien van deze nalatenschappen, kan de 
waarde van de vordering uit hoofde van nalatenschap-
pen 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 LIQUIDITEITSRISICOBELEGGINGEN

Om de krediet- en liquiditeitsrisico’s inzake de beleg-
gingen te beperken is door de Vereniging een risico-
profiel bepaald en is binnen dit risicoprofiel het be-
heer uitbesteed aan externe professionele partijen.  
In het beleggingsbeleid is tevens vastgelegd dat het 
 risicoprofiel periodiek wordt geëvalueerd. De Vereni-
ging 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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Overige schulden en overlopende passiva 2016 2015
 € €
Crediteuren  62.192  24.577
Effectenbeheer  3.393   43.004
Accountants- en administratiekosten  22.000   20.053
Loonbelasting  25.297  24.049
Reservering eindejaarsuitkering  —   437
Personeelskosten  29.409  27.798 
Kantoor en algemene kosten  69   5.370
Rente- en bankkosten  14   15 
Vooruitontvangen akten  24.900   32.295 
Ekkart Fonds  25.000   44.000 
Fellowship   —   14.665 
Rembrandtkaarten (DBF)  6.227   —
Kosten oprichtingsvergadering Hendrickje Cirkel  285   —
Nog te storten op lening u/g  —   32.000
  198.786   268.263



Baten uit acties van derden (10) 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 
bestemming steunverlening bij kunstaankopen. In 2016 
bedroeg deze bijdrage € 650.000 (2015: € 725.000), 
waarvan € 60.000 bij voorkeur bestemd is voor onder-
steuning 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 2016 bedroeg deze 
bijdrage € 400.000 (2015: € 400.000).

Baten

Baten uit eigen fondsenwerving (9)

Het aantal leden van de Vereniging Rembrandt 
 bedroeg ultimo 2016: 14.598 (ultimo 2015: 13.039).  
Van de in 2016 ontvangen giften en erfstellingen is  
in totaal € 1.148.042 ontvangen ten behoeve van 
 Rembrandtfondsen op Naam en Themafondsen.

CONTRIBUTIES

In 2016 bedroegen de baten uit contributiegelden 
€ 632.233.

GIFTEN 

Giften bevatten eenmalige donaties, schenkingen 
door middel van een periodieke akte (de meester- en 
cirkel-lidmaatschappen), sponsoring en giften bovenop 
contributies. 

De in 2016 ontvangen dan wel ter beschikking 
 gestelde giften bedragen in totaal € 1.335.043  
(2015: € 1.704.773). Hiervan heeft € 398.143 betrekking 
op giften ten behoeve van het vrij besteedbaar ver-
mogen en € 936.900 op geoormerkte giften (zie voor 
 specificatie pagina 79). De werkelijke giften 2016 liggen 
iets lager dan begroot (€ 1.744.000).

ERFSTELLINGEN EN LEGATEN

Dit boekjaar werden er in totaal € 1.729.733 aan erf-
stellingen en legaten toegezegd, waarvan € 211.142 
 geoormerkt voor eigen fondsen. Gezien het incidentele 
karakter van erfstellingen en legaten worden deze 
posten p.m. opgenomen in de begroting. 
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Staat van baten en lasten

Baten uit eigen fondsenwerving 2016 2015
 € €
Contributies 632.233 614.383
Giften 1.335.043  1.704.773
Erfstellingen en legaten 1.729.733 1.276.073
 3.697.009 3.595.229

Baten uit acties van derden 2016 2015
 € €
Bijdrage Prins Bernhard Cultuurfonds 650.000 725.000
Bijdrage BankGiro Loterij 400.000 400.000
 1.050.000 1.125.000



Baten uit beleggingen en rentebaten (11)

In 2016 zijn baten uit beleggingen en rente € 706.932 
versus € 1.457.959 in 2015. De baten uit beleggingen à 
€ 603.438 op een gemiddelde effectenportefeuille van 
2016 van €  16.850.455 gedurende het jaar is 3,6%. In 
2015 bedroegen de baten uit  beleggingen € 1.382.500 
(dit was 5,3% op een gemiddelde effectenportefeuille 
van € 26.146.235). De baten uit beleggingen zijn inclu-
sief een valutaresultaat à € 76.006 van twee vreemde 
valutarekeningen (GBP en USD) om bij bepaalde aan- 
en verkopen in vreemde valuta hoge spreadkosten  
te vermijden.

De kosten beleggingen bedragen voor 2016 € 82.731 
(0,5%), versus € 217.400 in 2015 (0,8%). De kosten 
 beleggingen zijn in percentage door een teruggave 
van beheerfee van UBS over het cashgedeelte een-
malig afgenomen t.o.v. 2015.
 
Rente geldmiddelen is in 2016 € 103.494 (0,4 % bij 
 gemiddelde liquide middelen van € 23.422.438) en  
was in 2015 € 75.459 (0,5 % bij gemiddelde liquide 
middelen van € 13.820.268). 
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Baten uit beleggingen en rentebaten   2016   2015
  €  €
Directe baten
Dividenden   77.326   155.017
Couponrente   —   89.499
Rente geldmiddelen   103.494   75.459
      180.820   319.975
Indirecte baten
Koerswinst effecten:
– Ongerealiseerd resultaat   98.715   451.923
– Gerealiseerd resultaat   351.391   645.824
     450.106   1.097.747

Valutaresultaat   76.006   40.237
      526.112   1.137.984 

   706.932   1.457.959

 
  2016   2015
  €  € 

Baten uit beleggingen    603.438  3,6% 1.382.500  5,3%
Kosten beleggingen   82.731  0,5% 217.400  0,8% 
Netto beleggingsresultaat   520.707  3,1% 1.165.100  4,5%
     
Rente geldmiddelen   103.494  0,4% 75.459  0,5%

Netto beleggingsresultaat en rente geldmiddelen   624.201  1,5% 1.240.559 3,1% 



Het netto beleggingsresultaat en rente geldmiddelen is 
in 2016 € 624.201 (1,5% bij gemiddeld totaal vermogen 
van € 40.272.893) versus € 1.240.599 (3,1% bij een 
 gemiddeld totaal vermogen van € 39.966.503) in 2015. 
Het verschil wordt met name verklaard door lagere 
koerswinsteffecten van € 526.112 in 2016 (€1.137.984  
in 2015; € 1,2 mln  begroting 2016), vanwege slechtere 
marktomstandigheden en extra transactiekosten  
à € 85.591 omdat nagenoeg de gehele effecten-
portefeuille herbelegd is bij overgang naar de fiduciair 
vermogensbeheerder.

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

Lasten

Besteed aan doelstelling (12)

In 2016 werd in totaal € 4.921.018 besteed aan de doel-
stelling. Hieronder vallen kunstaankopen, belangen-
behartiging en bewustwording (zie voor een overzicht 
p. 66 en 67).

KUNSTAANKOPEN

De Vereniging Rembrandt ontving in 2016 in totaal 
40 aanvragen, waarvan er 25 zijn gehonoreerd met 
een totaalbedrag van ruim € 4,8 miljoen. In dit ver-
slagjaar werden 13 aanvragen niet gehonoreerd, geen 
aanvragen ingetrokken en twee gewenste aankopen 
op de veiling overboden. Van het totaalbedrag à 
€ 4.832.565 komt € 1.926.750 ten laste van fondsen, 
waarvan € 681.000 ten laste van Nationaal Fonds 
Kunstbezit.

Ter vergelijking: in 2015 waren er in totaal 36 aanvragen, 
waarvan er 14 zijn gehonoreerd met een totaal bedrag 
van ruim € 3,1 miljoen. In 2015 werden 15 aanvragen 
niet gehonoreerd, 4 aanvragen ingetrokken en 3 ge-
wenste aankopen op de veiling overboden. Van het 
totaalbedrag à € 3.132.100 kwam € 1.339.765 ten laste 
van fondsen.

 

BELANGENBEHARTIGING 

Belangenbehartiging valt uiteen in onderzoeksprojec-
ten en externe kosten.

Aan onderzoeksprojecten (t.b.v. kunsthistorisch 
onderzoek naar collecties in het openbaar kunstbezit 
resulterend in een publicatie of tentoonstelling) is er 
in 2016 één beurs toegekend uit het Ekkart Fonds van 
€ 20.000 aan het Van Gogh Museum, bij een begroting 
van € 20.000.

Aan externe kosten is € 16.450 besteed. Deze kosten 
betreffen vooral kosten van  Stibbe ten behoeve van de 
advisering voor de implementatie van de Erfgoedwet. 
Stibbe heeft de advisering voor een deel pro bono 
 gedaan.

BEWUST WORDING

Ter invulling van deze doelstelling is in 2009 het fellow-
ship aan de Universiteit van Utrecht ingesteld. In 2016 
heeft de Vereniging Rembrandt voor € 17.224 bijgedra-
gen aan het fellowship bij de Universiteit van Utrecht en 
is er een reservering voor 2015 à € 14.665 vrijgevallen. 
Verder heeft de Vereniging voor € 20.000 bijgedragen 
aan de tentoonstelling Uit liefde voor de stad, € 16.706 
besteed aan het boek Uit liefde voor de stad en € 11.695 
aan brochures voor het project Stedelijke schatkamers. 
Ter dekking van de kosten van de twee publicaties is 
er een bijdrage à € 25.000 van het K.F. Hein Fonds 
ontvangen (zie “Giften”).

Kosten eigen organisatie (13)

PERSONEELSKOSTEN

Het gemiddelde aantal vaste personeelsleden inclusief 
externe fte’s, uitgedrukt in  fulltime arbeidsplaatsen, 
bedraagt 10,0 (2015: 8,0 totale fte’s; 7,6 interne fte’s). 
De administratieve boekhoudkundige ondersteuning 

90  JAARVERSL AG VAN DE VERENIGING REMBRANDT 2016

Personeelskosten 2016 2015
 € €
Lonen en salarissen  490.359   413.988
Sociale lasten  69.433   65.282
Pensioenlasten  45.789   39.214
Administratieve ondersteuning  47.493   48.273
Overige personeelskosten  50.940   47.850
  704.014   614.607 



is uitbesteed aan F. van Dokkum Administratiekantoor, 
deze inleenkosten worden toegerekend aan personeels-
kosten (0,4 fte). Vanwege vacatures was bovendien in 
2016 gemiddeld 0,3 externe fte werkzaam voor marke-
ting en mecenaat.

Het bruto jaarsalaris inclusief vakantietoeslag, pensioen- 
en sociale lasten van de  directeur bedraagt € 120.198 
(2015: € 115.509)

De bezoldiging van de directeur is ruim onder de huidi-
ge norm die in de belonings regeling van Goede Doelen 
Nederland is vastgelegd. Leden van het bestuur en de 
raad van adviseurs genieten geen bezoldiging.

HUISVESTINGSKOSTEN

De huisvestingskosten zijn binnen de begroting geble-
ven. De huisvestingskosten  betreffen hoofdzakelijk de 
huur van het kantoor aan de Denneweg in Den Haag.  
Per augustus 2016 wordt ook de bovenetage volledig 
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 € 154.000). Verder is er dit jaar een 
 speciale NRC- bijlage verschenen in juni 2016 en heeft 
de Vereniging voor € 15.000 bijgedragen aan het boek 
Collecting for the public, een gezamenlijke uitgave met 
de Fondation Custodia uit Parijs, om het belang van 
de Vereniging op internationaal niveau onder de aan-
dacht te brengen. De begroting à € 22.000 voor de 
 bijdrage aan het programma Hollandse Nieuwe AVRO 
Kunstuur is daarentegen niet aangewend.

AUTOMATISERING

De servicekosten voor beheer, back-up, helpdesk en 
de ondersteuning voor de website bedragen samen 
circa € 40.200. Verdere vaste lasten zijn het onder-
houd en licenties van de software (circa € 17.100).  
Aan projecten is circa € 3.000 uitgegeven.

ACCOUNTANTS- EN ADMINISTRATIEKOSTEN

De externe accountantskosten in 2016 à € 16.952 
(2015: € 13.673) hebben betrekking op de jaarrekening-
controle en zijn overeenkomstig de gemaakte afspraken 
en een niet voorziene slotdeclaratie over 2015. Daar-
naast worden de uren van de administrateur besteed 
aan de jaarrekening tevens onder de post accountants- 
en administratiekosten verantwoord, in 2016 à € 6.156 
(2015: € 6.614). 

KANTOORKOSTEN

De hogere kantoorkosten vinden hun oorzaak in de 
structureel hogere kosten voor drukwerk, porti en 
kantoorbenodigdheden (circa € 37.300) als gevolg van 
actiever  ledenbeleid. De andere kantoorkosten zijn 
vaste kosten t.b.v. telefonie, internet en huur apparaten 
(circa € 7.300).

ALGEMENE KOSTEN

De hogere algemene kosten zijn te verklaren door 
 advieskosten ten behoeve van verschillende projecten 
waaronder een nieuwe pensioenregeling en coaching 
sessies met het Bureau (circa € 21.800), representatie-
kosten (circa € 9.900), contributies/abonnementen 
(circa € 22.700, waaronder CBF en FIN bijdragen) en 
bankkosten (circa € 6.700). 

Lastenverdeling 

De kosten eigen fondsenwerving in % van de baten 
uit eigen fondsenwerving blijven ruim onder de 25% 
norm van het CBF: 5,37%  in 2016 (2015: 5,01%).

De kosten beheer en administratie in % van de som 
der lasten blijven onder de  Vereniging Rembrandt ge-
hanteerde 10% norm: 4,69% in 2016 (2015: 5,16%).
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Bezoldiging directeur 2016 2015
                €                €
Bruto loon/salaris  85.941   84.949 
Vakantiegeld  6.638   6.538 
Sociale lasten (werkgevers deel)  10.167   10.102 
Pensioenlasten (werkgevers deel)  17.452   13.920 
  120.198   115.509 
  
Parttime percentage o.b.v. 36-urige werkweek 100% 100%



          Lastenverdeling 
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 Ten behoeve van:

 VR Fondsen- Doelstelling Beheer en Beleggingen Totaal Begroot Totaal
  werving  administratie  2016 2016 2015

 € € € € € € € €
Personeelskosten   704.014   105.602   457.609   140.803    704.014   668.000   614.607 
Huisvestingskosten   55.922   8.388   36.349   11.184    55.922   61.000   53.971 
Publiciteit en communicatie   365.854   54.878   237.805   73.171    365.854   340.000   362.814 
Automatisering   60.245   9.037   39.159   12.049    60.245   63.000   61.970 
Accountants- en administratiekosten   23.108   3.466   15.020   4.622    23.108   18.000   20.287 
Kantoorkosten   44.638   6.696   29.015   8.928    44.638   42.000   48.450 
Algemene kosten   70.797   10.620   46.018   14.159    70.797   40.000   38.069 
Eenmalige personeelskosten   —   —  —   —   —   —   — 
Som kosten eigen organisatie   1.324.578   198.687   860.975   264.916    1.324.578   1.232.000   1.200.168 
        
Kosten van beleggingen   82.731      82.731   82.731   250.000   217.400 
        
Kunstaankopen     4.151.565     4.151.565    3.132.100 
Kunstaankopen Nationaal Fonds Kunstbezit    681.000     681.000    3.132.100 
Belangenbehartiging onderzoeksprojecten    20.000     20.000    40.250 
Belangenbehartiging externe kosten    16.450     16.450    43.799 
Bewustwording     52.003     52.003    14.665 
Besteed aan doelstelling        4.921.018    3.230.814 
        
Som der lasten    198.687   5.781.994   264.916   82.731   6.328.327   1.482.000   4.648.382 
        
  
      
      2016 2015
      % %

Kosten eigen fondsenwerving in % van de baten uit eigen fondsenwerving  5,37% 5,01%
Norm CBF is 25%     (198k/3,697mln) (180k/3,595mln)
Kosten beheer en administratie in % van de som der lasten   4,69% 5,16%
Norm Vereniging Rembrandt is 10%    (265k/6,328mln) (240k/4,648mln)



Specificatie van de kunstvoorwerpen

De op de balans als € 1 opgenomen kunstvoorwerpen 
betreffen:

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

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

Schilderij Piet Mondriaan Compositie met rood, geel, 
zwart, blauw en grijs in bruikleen bij het Gemeente-
museum Den Haag
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Overige gegevens
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Erkend goed doel

Per 1 januari 2016 is de ‘Erkenningsregeling’ van start 
gegaan. De erkenningsregeling vervangt alle bestaan-
de goede doelen-keurmerken, onder andere die van 
het Centraal Bureau voor Fondsenwerving (CBF). De 
Vereniging Rembrandt is sinds 1 januari 2002 erkend 
als keurmerkhouder van het CBF. De nieuwe erken-
ningsregeling zorgt voor eenduidige en door de sector 
breed gedragen normen voor de goede doelen-sector. 
Donateurs en andere belanghebbenden kunnen erop 
vertrouwen dat erkende organisaties aan deze heldere 
en strikte normen voldoen. Het CBF houdt toezicht en 
toetst organisaties hierop. 

De Vereniging Rembrandt is in 2016 getoetst en 
voldoet aan de nieuwe erkenningsvoorwaarden.  
Per 1 juli 2016 is de Vereniging Rembrandt een ‘erkend 
goed doel’.

Cultural Governance 

De Vereniging Rembrandt onderschrijft de Governan-
ce Code Cultuur. De Vereniging kent een bestuursmo-
del waarbij de directeur onder verantwoordelijkheid 
van het bestuur functioneert. 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. 

In tegenstelling tot veel andere goede doelenorga-
nisaties is de Vereniging Rembrandt geen stichting.  
De rechtsvorm van een vereniging past haar goed en 
komt tot uitdrukking in de sterke betrokkenheid van 
de leden. De Cultural Governance Code is bekend bij 
de bestuursleden en toepasbaar op de organisatie en 
de activiteiten van de Vereniging Rembrandt. In 2016 
zijn de uitgangspunten van de Governance Code  
Cultuur in het kader van de nieuwe strategie van de 
Vereniging diverse keren aan de orde gekomen.

Volgens principe 5 van de code legt het bestuur 
zijn taken, verantwoordelijkheden en werkwijze vast 
en handelt het in overeenstemming daarmee. Het be-
stuur 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. 

De directeur is de centrale figuur bij de uitvoering 
van de activiteiten en de verwezenlijking van de doel-
stellingen van de Vereniging. De directeur geeft leiding 
aan het bureau dat het uitgebreide aantal taken en  
activiteiten van de Vereniging ten uitvoer brengt. De 
door het bestuur goedgekeurde strategie en de begro-
ting voor het nieuwe jaar zijn richtinggevend bij de 
uitvoering. Via het managementinformatiesysteem 
houdt de directeur zicht op de voortgang en resultaten 
van het bestedingenbeleid, de fondsenwerving en  
de bedrijfsvoering. De directeur zorgt ervoor dat alle 
belangrijke beslissingen en strategische documenten 
door het bestuur worden vastgesteld. Van het bespro-
kene tijdens de bestuursvergaderingen worden door 
de secretaris van het bureau notulen opgesteld.

Bestuursleden en de leden van de raad van adviseurs 
ontvangen geen bezoldiging. 

Jaarlijks evalueert het bestuur zijn eigen functioneren 
en dat van de directeur. 

Het bestuur bewaakt zijn onafhankelijkheid en is 
alert op het voorkomen van mogelijke tegenstrijdige 
belangen, zowel voor wat betreft (neven)functies als 
voor wat betreft transacties, waaronder steunaanvragen. 
Het bestuur is verantwoordelijk voor het financiële  
beleid en het onderkennen en beheersen van de risico’s. 
De financiële commissie, samengesteld uit een aantal 
bestuursleden, houdt controle over de (kwartaal)cijfers 
en informeert het bestuur ten aanzien van risicobe-
heersing en de controle daarvan. 

Het bestuur streeft naar 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 doelstellingen worden in ieder geval jaarlijks bij  
de bespreking van de jaarrekening en het jaarverslag 
geëvalueerd en zo nodig aangepast. Via het manage-
mentinformatiesysteem kunnen de inkomsten en  
uitgaven door lopend worden gevolgd in relatie tot 
de begroting. Specifieke doelstellingen en projecten, 
alsmede de besteding van de middelen worden in  
de bestuursvergaderingen geëvalueerd.

Het bestuur streeft naar optimale relaties met  
belanghebbenden, met gerichte aandacht voor de  
informatieverschaffing en de verwerking van wensen, 
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Bijlage
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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, fond-
sen, beleidsmakers, media, verzamelaars en andere  
relaties van de Vereniging waar contact mee wordt 
onderhouden. Door middel van het Bulletin van de 
Vereniging Rembrandt, het jaarverslag, de website, 
nieuwsbrieven, persberichten en de sociale media 
worden al deze belanghebbenden op de hoogte  
gehouden van de activiteiten van de Vereniging.  
Ook organiseert de Vereniging naast de jaarlijkse  
Algemene Ledenvergadering andere bijzondere  
bijeenkomsten en ontvangsten in musea voor leden 
en relaties van de Vereniging. Het bureau is het  
aanspreekpunt van de Vereniging en onderhoudt de 
contacten met de belanghebbenden via telefoon,  
e-mail en post. 
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De Vereniging Rembrandt zet 
zich in om het Nederlandse 

openbaar kunstbezit te 
beschermen, te verrijken  

en door te geven.
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 p De Vereniging Rembrandt is ingeschreven bij  
de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder 
nummer 40531186. De statuten zijn laatstelijk  
gewijzigd op 1 november 2012.

 p Per 1 juli 2016 is de Vereniging Rembrandt  
een ‘erkend goed doel’ conform de nieuwe 
Erkenningsregeling. Sinds 2002 was de Vereniging 
Rembrandt al erkend als keurmerkhouder door het 
Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF). De Erken-
ningsregeling vervangt het keurmerk van het CBF.

 p 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.

 p De jaarrekening 2016 is ingericht conform de 
Richtlijn Fondsenwervende Instellingen (Richtlijn  
RJ 650).

 p De Vereniging Rembrandt is als hybride fonds 
(vermogensfonds en fondswervende organisatie)  
zowel lid van de Vereniging van Fondsen in  
Nederland (FIN) als van Goede Doelen Nederland.


