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Compositie, 1917-18
Bart van der Leck
Olieverf op doek, 40 x 33 cm
SINGER LAREN

Bijdrage: € 250.000, waarvan € 30.000 
uit het Innorosa Fonds en € 30.000 
uit het Fonds voor 20ste-eeuwse 
Nederlandse Schilderkunst

Een zeldzame, 
experimentele  
Van der Leck.  
In 2018 met steun 
van de Vereniging 
Rembrandt 
verworven door 
Singer Laren.



   

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

Dat doen wij dankzij de betrokkenheid en vrijgevigheid van 
onze leden en in goede samenwerking met de musea:

p door ambitieuze aankopen door Nederlandse musea te 
helpen verwezenlijken
p door bij te dragen aan het op peil houden en vergroten 
van collectiegerelateerde kennis binnen musea
p door bij te dragen aan restauraties van werken in 
Nederlandse openbare collecties zodat zij weer kunnen 
worden getoond
p door op te komen voor het behoud en de zichtbaarheid 
van wat verzameld is

Missie



Kernwaarden
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Samenvatting in kengetallen

Baten 2018

€ 16.121.547

Baten uit eigen fondsenwerving

€ 11.649.301

Baten uit acties 
van derden

€ 1.050.000

Baten uit 
beleggingen 
en rente

€ 3.422.246

Lasten 2018

(Onttrekking aan reserves € 395.371)

Besteed aan doelstelling

€ 4.183.852

€ 6.000.685

Kosten eigen 
fondsenwerving
€ 256.128

Kosten t.b.v. 
doelstelling
€ 1.109.887

Kosten beheer 
& administratie
€ 341.504

Kosten 
beleggingen
€ 109.314

€ 5.654.644

Baten uit eigen fondsenwerving

€ 5.502.204
Baten uit acties 
van derden

€ 1.550.000

Negatief 
resultaat uit 
beleggingen 
en rente

€ -1.397.560

Besteed aan doelstelling

€ 3.885.914

€ 6.050.015

Kosten eigen 
fondsenwerving
€ 307.897

Kosten t.b.v. 
doelstelling
€ 1.334.220

Kosten beheer 
en administratie
€ 410.529

Kosten 
beleggingen
€ 111.455

Overkoepelend

In 2018 zijn 24 musea  
door heel Nederland  
gesteund bij een  aankoop, 
een onderzoek of een  
restauratie

Onafhankelijk

De Vereniging Rembrandt, 
in 1883 opgericht door 
kunstminnende 
particulieren, is politiek 
en institutioneel 
ongebonden

Expertise

Experts uit de museum- 
en weten schapswereld 
beoordelen iedere aan-
vraag zorgvuldig, waarbij 
in 2018 75% van de  
aanvragen voor aankoop, 
onderzoek of restauratie  
is gehonoreerd en 25%  
werd afgewezen

Bevlogenheid

Alle mensen achter de  
Vereniging hebben één 
ding gemeen: een passie 
voor kunst, het willen delen 
van die kunst met anderen 
en een hart voor onze  
gezamenlijke collecties
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Voortdurend in beweging

Zoals elk museum werkt aan zijn collectieplan, zo werkt de Vereniging 
Rembrandt aan de versterking van het geheel, de Collectie Nederland. 
Onze leden, vertegenwoordigd door het bestuur, dragen zorg voor  
de kwaliteit en diversiteit van de toevoegingen aan dat geheel via 
aanvragen van musea. Gezamenlijk borgen zij als vriend van alle musea 
het maatschappelijk draagvlak voor het gezamenlijk kunstbezit en 
zorgen zij voor de benodigde private financiering.

Bewustwording
Het ledental van de Vereniging blijft groeien. Maar nog steeds is er een 
wereld te winnen, door de miljoenen museumbezoekers ervan bewust te 
maken dat zij het maatschappelijk draagvlak kunnen versterken en mee 
kunnen verzamelen. Want wat zij nu kunnen zien in onze musea kwam 
daar niet vanzelf, daarvoor is de betrokkenheid van velen nodig. In die 
bewustwording investeert de Vereniging, om door groei van haar naams-
bekend heid haar ledental te vergroten en daarmee haar slagkracht ten 
bate van de openbare collecties te versterken.

Die slagkracht is nodig, want al zijn onze openbare verzamelingen van 
hoog niveau, ‘de Collectie Nederland is niet af’, zoals Peter Hecht schreef 
in zijn gelijknamige publicatie bij onze jubileumtentoonstelling Als kunst 
je lief is. ‘Allicht niet’, zo gaat hij verder, ‘Want de kunst is niet dood, dus er wordt nog 
altijd kunst gemaakt die de moeite van het bewaren waard is. En er komen stukken op 
de markt, die altijd al begerenswaardig waren, maar niet eerder konden worden ge-
kocht. En onze smaak verandert, en ons inzicht in het verleden ook’.

Als kunst je lief is
De tentoonstelling, die van september 2018 tot begin februari 2019 te zien was, maakte 
onze particuliere betrokkenheid bij het belang van de open bare kunstcollecties aan 
iedere bezoeker duidelijk. Als kunst je lief is was alleen mogelijk dankzij de inzet van 
Peter Hecht, de medewerkers van het Kröller-Müller Museum en de ruimhartige 
bruiklenen van 40 musea. Veel dank komt ook de vrijwilligers toe, die elke dag weer 
klaarstonden op onze stand in Otterlo om de doelstelling van de Vereniging Rembrandt 
toe te lichten.

Maar wij doen het niet alleen. Op de opening van de tentoonstelling benadrukte  
Ingrid van Engelshoven, minister van OCW, de goede samenwerking tussen publieke 
en private partijen. De jaarlijkse bijdrage van het Prins Bernhard Cultuurfonds maakte 
ook dit jaar weer extra financiële steun mogelijk en bevestigt het vertrouwen in de 
expertise en de besluitvorming van de Vereniging, en dankzij de bijdrage van de Bank-
Giro Loterij kan speciale aandacht worden gegeven aan aanvragen van musea die niet 
direct door de Loterij gesteund worden. Bijzonder was dit jaar de extra bijdrage van 
de BankGiro Loterij, waarmee werken die op zaal horen maar niet te zien zijn wegens 
gebrek aan middelen voor een nodige restauratie, kunnen worden gerestaureerd.  
Zo zullen in de komende vijf jaar vele sleeping beauties wakker gekust worden.

VOORWOORD

De wereld en  
de maatschappij 
veranderen 
en elke tijd 
vraagt eigen 
prioriteiten
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Animo en ambitie
Dit jaarverslag geeft een beeld van de activiteiten van 2018. Het is indrukwekkend 
wat de Vereniging ook in dit jaar mogelijk heeft gemaakt. De 18 aankopen die zijn 
toegevoegd aan de openbare collecties door heel Nederland bewijzen het belang  
van het kunnen blijven aankopen. Soms kregen deze aanwinsten aandacht van de 
wereldpers – de aankoop van het Japanse kamerscherm door Museum Volkenkunde  
in Leiden haalde de krant in Japan – soms die van de plaatselijke media, maar altijd 
waren het aankopen die de collectie van dat museum weer een nieuw accent gaven, 
aanleiding gaven een nieuw verhaal te vertellen en de bestaande collectie optilden.

Het jaarverslag gaat ook in op de zorg die dit jaar is besteed aan de organisatie van 
het bureau. De Vereniging mag dan wel 135 jaar oud zijn, zij heeft nog altijd het 
animo en de ambitie van de start-up die zij in 1883 was en is daarom voortdurend in 
beweging. Want al blijft de doelstelling van de Vereniging ongewijzigd, de wereld en 
de maatschappij veranderen en elke tijd vraagt weer eigen prioriteiten. Communicatie 
naar de leden en ook naar niet-leden toe vergt nu veel aandacht, vanuit onze visie 
dat kunst het plezier biedt om al dat moois te kunnen zien en iets te leren over het 
verleden, over onze eigen tijd en over onszelf. Dit alles vanuit de onveranderde over-
tuiging dat kunstwerken en verzamelingen in beginsel ook altijd de start zijn van een 
gesprek over wat je ziet, een uitnodiging om te bewonderen, na te denken en op  
bijzondere manieren naar de wereld om ons heen te kijken.

Daarin schuilt de waarde van openbaar kunstbezit en daarom blijven wij helpen  
verzamelen en onze doelstelling uitdragen. Want die waarde wordt des te meer  
verzilverd naarmate het maatschappelijk belang voor dat gezamenlijk kunstbezit  
door een steeds grotere groep mensen met de meest uiteenlopende achtergronden 
gevoeld en uitgedragen wordt.

Arent Fock, voorzitter
Fusien Bijl de Vroe, directeur 

De aankoop  
van het 
Kamerscherm 
met gezicht op 
Deshima in de 
baai van Nagasaki 
door Museum 
Volkenkunde 
baarde opzien  
in Japan



Wie neemt het op voor de collectie als een 
een museum sluit of opgaat in een andere 
 organisatie? De Vereniging Rembrandt volgt 
zulke ontwikkelingen op de voet en laat van 
zich horen als de toegankelijkheid van het 
openbaar kunstbezit in gevaar dreigt te komen. 
Daarmee geeft zij een stem aan het collectief 
mecenaat. Schenkers moeten er immers op 
kunnen vertrouwen dat met hun bijdrage 
aangekochte werken niet via de achterdeur 
verdwijnen of in een depot terechtkomen. 

Stedelijk Museum Zwolle 

Het Stedelijk Museum Zwolle moest in 2018 zijn deuren 
sluiten. Het museum nam zich voor de collectie over te 
dragen aan de gemeente, die deze in beheer zou geven 
aan het Historisch Centrum Overijssel (HCO) en de 
nieuw opgerichte Stichting Allemaal Zwolle. Geen van 
deze partijen beschikt over een museumregistratie. 
Mede op initiatief van de Vereniging Rembrandt stelde 
Stichting Museumregister daarop de vraag of de over-
dracht van de collectie aan de gemeente in strijd is  
met de Leidraad Afstoting Museale Objecten (LAMO) en 
welke maatregelen genomen kunnen worden om deze 
overdracht toch aanvaardbaar te maken. De Ethische  
Codecommissie voor Musea oordeelde dat de  
afstoting van de collectie aan de gemeente in strijd is 
met de LAMO en constateerde dat deze leidraad geen 
oplossing biedt wanneer een museum gedwongen is 
zijn collectie af te stoten door sluiting. Ze beveelt dan 
ook een aanpassing van de LAMO aan.
De Vereniging Rembrandt volgt de situatie nauwlettend, 
mede vanwege haar steun aan de aankoop van acht  
zilveren raadsherenbekers door het Stedelijk Museum 
Zwolle in 1975.

Een 18de-eeuws servies

In 1988 hielp de Vereniging Rembrandt de Stichting tot 
Bevordering van de Belangen van het Goois Museum te 
Hilversum bij de aankoop van een 18de-eeuws servies. 
Toen dit museum opging in het Museum Hilversum, dat 
zich richt op mediakunst, dreigde het servies definitief 
in het depot te belanden. In overleg met de Vereniging 
Rembrandt is gezocht naar een betere bestemming en 
in 2018 werd overeengekomen dat het servies wordt 
overgedragen aan Kasteel-Museum Sypesteyn, waar  
het permanent zal zijn te zien. 

Stem van het collectief mecenaat

BELANGENBEHARTIGING
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Blijdschap in Kasteel-Museum 
Sypesteyn over de komst van het 
131-delige servies
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Behoud  
en groei van 

leden

Vergroten 
naams-

bekendheid

p  Jubileumtentoonstelling 
Als kunst je lief is ter gele-
genheid van ons 135-jarig 
bestaan in het Kröller-
Müller Museum en  
20  satellietpresentaties  
in 15 musea

p  Bijlage bij NRC Handels
blad om potentiële nieu-
we leden te bereiken

p  Podcast i.s.m. BNR Radio 
Eenmaal Andermaal  
met verhalen rondom  
gesteunde aanwinsten 

p  Deelname aan de ten-
toonstelling Van Tiepolo 
tot Richter, dialoog in  
Europa in Brussel, geor- 
ganiseerd door de Koning 
Boudewijnstichting en de 
European Foundations 
Centre te Brussel, ter 
 gelegenheid van het jaar 
van Europees cultureel 
erfgoed

p  Aanwezigheid op de 
TEFAF en programma  
op het PAN Podium in 
Amsterdam

p  Intensivering activiteiten 
op de sociale media, wat 
resulteerde in een flinke 
groei van het aantal  
volgers

p  Toename van het aantal 
leden van 15.027 naar 
15.562: 3,6% groei

p  Vooral onder jongeren  
is er een duidelijke groei 
te zien: het aantal jonge 
leden verdubbelde bijna

p  Introductie nieuwe  
website, die bezoekers 
beter overtuigt lid te 
worden en het aanmel-
den makkelijker maakt

p  Start Rembrandt  
UK Circle

p  Nieuwe lidmaatschaps-
vorm: het Meester- 
lidmaatschap

p  Nieuwe formats, zoals  
de Jonge Rembrandt Art 
Talks, waarbij jongere 
leden kennismaken met 
de breedte en diepte  
van de mede door de 
Vereniging Rembrandt 
verzamelde kunst

Groei 
financiële 
middelen

p  Een netto resultaat uit 
beleggingen en rente van 
-3,2% (2017: 7,7%)

p  Desondanks is de  
balanswaarde van de  
beleggingen dankzij  
nalatenschappen met  
€ 2 miljoen toegenomen 
tot ruim € 46 miljoen

p  Reserves Fondsen en  
Cirkels met € 0,6 miljoen 
toegenomen, overige  
reserves afgenomen met 
€ 1 miljoen

p  Bieden van de moge- 
lijkheid voor alle  
contributieleden om  
via incasso te betalen 

p  Bieden van de mogelijk-
heid om (naast NAF en 
KBS) via Transnational  
Giving met lokale fiscale 
voordelen vanuit het 
buitenland te schenken

 

Activeren 
samenwerking

p  Collegiale samenwerking 
tussen de Vereniging  
en de bruikleengevende 
musea bij de jubileum-
tentoonstelling Als kunst 
je lief is, de satelliet- 
presentaties, de TEFAF en 
Van Tiepolo tot Richter, 
dialoog in Europa

p  Samenwerking met  
universiteiten door stages 
aan te bieden voor kunst- 
geschiedenisstudenten  
in hun bachelorfase

p  Jaarlijkse cursus voor  
masterstudenten kunst-
geschiedenis door Peter 
Hecht, emeritus hoog-
leraar Kunstgeschiedenis 
aan de Universiteit 
Utrecht, in het kader van 
het fellowship van de  
Vereniging Rembrandt: 
‘Reinventing our  
museums’

Aanpassen 
organisatie  

bureau

p  Versterking van het  
bureau met een Hoofd 
Communicatie om zowel 
de interne als de externe 
communicatie te profes-
sionaliseren ten behoeve 
van behoud en groei van 
leden en het vergroten 
van de naamsbekendheid

p  De Vereniging kon een 
vrijgekomen verdieping 
huren in het pand waarin 
het bureau is gehuisvest: 
een niet te missen kans 
voor het groeiende  
bureau

p  In het kader van de  
nieuwe Europese AVG-
wetgeving (Algemene 
Verordening Gegevens-
bescherming) heeft de 
Vereniging Rembrandt 
passende organisatorische 
en technische maatre-
gelen genomen op het 
gebied van privacy

p  In 2018 is aandacht be-
steed aan het optimaal 
beveiligen van de leden-
administratie en de  
online werkomgeving 
van alle medewerkers 
van het bureau

p  Mailsysteem Mailchimp 
is vervangen door  
Spotler, dat meer  
mogelijkheden biedt

Wat is er gedaan en bereikt in 2018?



BONDGENOTEN

De Vereniging Rembrandt, het Prins Bernhard Cultuur-
fonds (PBC) en de BankGiro Loterij (BGL) trekken al jaren 
samen op voor het openbaar kunstbezit. De laatstge-
noemde organisaties schenken de Vereniging elk jaar een 
groot bedrag om haar doelstellingen te verwezenlijken. 
In 2018 stelde de BankGiro Loterij naast haar reguliere 
bijdrage ook een extra bedrag van € 500.000 beschikbaar, 
waarmee de Vereniging een restauratiefonds kon op-
richten. Goed nieuws kwam dit jaar ook van de overheid: 
minister Ingrid van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur 
en Wetenschappen maakte in maart 2018 bekend het 
museaal aankoopfonds van de overheid in vier jaar tijd 
met in totaal € 50 miljoen te vullen, waardoor het 
Mondriaan Fonds en het Nationaal Aankoopfonds weer 
een belangrijke medespeler zijn in het mogelijk maken 
van ambitieuze aankopen.

p  Het Prins Bernhard Cultuurfonds schonk de  
Vereniging Rembrandt in 2018 een bedrag van  
€ 650.000, dat onder andere is gebruikt voor de  
aankoop van het 15de-eeuwse drieluik door  
Museum Boijmans Van Beuningen

p  Met de bijdrage van € 400.000 van het BankGiro  
Loterij Aankoopfonds is in 2018 bijgedragen aan  
aankopen van musea in Gorinchem, Leiden,  
Loosdrecht, Purmerend en Enschede 

p  Dankzij de extra gift van de BankGiro Loterij in  
2018 kon het BankGiro Loterij Restauratiefonds  
worden opgericht, dat dit jaar is aangesproken  
voor restauraties van musea in Alkmaar en Leiden  
(zie p. 17) 

Een solide drieluik
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Drieluik met Madonna te midden van  
heiligen en scènes uit de Passie van Christus
Meester van de heilige Veronica
ca. 1410. Olieverf op paneel, 70 x 32,5 cm 
(middenpaneel) en 70 x 16 cm (zijluiken)
MUSEUM BOIJMANS VAN BEUNINGEN, ROTTERDAM

Bijdrage: € 724.501, waarvan € 35.000 uit het Fonds 
voor Klassieke Beeldende Kunst en € 45.000 uit het 
Themafonds Middeleeuwen en Renaissance

De aankoop van het drieluik van de 
meester van de heilige Veronica door 
Museum Boijmans Van Beuningen 
bevestigt weer hoe belangrijk 
gezamenlijke steunverlening is. Een 
groot aantal fondsen heeft hieraan 
bijgedragen, waaronder de BankGiro 
Loterij dankzij haar bijdrage aan 
Museum Boijmans Van Beuningen  
en het Prins Bernhard Cultuurfonds  
dankzij haar jaarlijkse bijdrage aan  
de Vereniging Rembrandt

Fusien Bijl de Vroe, directeur van de 
Vereniging Rembrandt
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In 2018 droeg de Vereniging 
Rembrandt bij aan 
aankopen, onderzoek en 
restauraties van 24 musea

Gesteund sinds 1883

Gesteund bij een aankoop in 2018

Gesteund bij onderzoek in 2018

Gesteund bij een aankoop vanuit het 
BankGiro Loterij Aankoopfonds in 2018

Gesteund bij een restauratie vanuit 
het BankGiro Loterij Restauratiefonds 
in 2018

Door en voor heel Nederland



Sterkere verzamelingen

AANKOPEN

Aanvragen voor steun bij aankoop in 2018

30
aanvragen

22
gehonoreerd
waarvan er 18 zijn 
aangekocht en er 
4 zijn overboden

8
niet

gehonoreerd
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24 stukken sieraardewerk
Firma Wed. N.S.A. Brantjes & Co
1895-1904. Aardewerk, div. afmetingen
PURMERENDS MUSEUM

Bijdrage: € 30.000 uit het BankGiro  
Loterij Aankoopfonds



Verantwoording 

CRITERIA BIJ STEUNVERLENING

Het bestuur van de Vereniging Rembrandt hanteert  
een aantal criteria voor ondersteuning. Voorop staat  
de kunsthistorische waarde van de beoogde aankoop.  
Het kunstwerk moet niet alleen een aanvulling zijn 
voor de collectie van het aanvragende museum, maar 
ook voor de Collectie Nederland als geheel. Het werk 
dient bovendien te behoren tot de beste in zijn soort. 
Daarbij wordt niet alleen de kunsthistorische waarde, 
maar ook de historische waarde en de documentaire 
waarde of icoonwaarde in de afweging meegenomen. 
Daarnaast kijkt het bestuur naar de prijs, de conditie en 
de herkomst van het werk.

VOORBEELDEN UIT DE PRAKTIJK

Het Japanse kamerscherm dat Museum Volkenkunde 
dit jaar kocht, scoort op alle hierboven genoemde 
 criteria hoog: dat is een topstuk en een aanwinst die 
zowel voor het museum als de Collectie Nederland 
van belang is. Niet alle gesteunde aankopen halen  
zo’n mooie reeks rapportcijfers als dit kamerscherm.  
De in 2018 met steun verworven collectie art nouveau 
sieraardewerk voor het Purmerends Museum heeft 
 misschien niet de landelijke pers gehaald, maar voor het 
museum was het een onmiskenbaar belangrijke aanwinst. 
Het gaat immers om lokaal erfgoed en de aankoop  
was een waardevolle aanvulling op de reeds aanwezige 
 verzameling Purmerends aardewerk.

VOORWAARDEN

De Vereniging Rembrandt vindt het belangrijk dat het 
aanvragende museum ook zelf een inspanning levert, 
en daarom financiert zij maximaal 50% van een aankoop. 
Zij stelt daarbij enkele beperkende voorwaarden. In de 
eerste plaats dienen gesteunde aankopen permanent  
te worden getoond, tenzij de aard van het kunstwerk 
dit niet toelaat, zoals bij werken op papier en bij grote 
installaties. Er wordt dus niet gekocht voor het depot. 
Een andere voorwaarde is dat musea geen vergoeding 
aan andere Nederlandse musea vragen als zij een werk 
tijdelijk uitlenen voor een tentoonstelling. Tot slot zijn 
door de Vereniging Rembrandt gesteunde werken on-
vervreemdbaar: musea mogen deze werken niet verkopen 
of afstoten en daarmee onttrekken aan het openbaar 
kunstbezit. 

ZORGVULDIGHEID

De besluitvorming van het bestuur gebeurt met de 
grootst mogelijke zorgvuldigheid. Leden en donateurs 
moeten er immers op kunnen vertrouwen dat de 
 Vereniging als erkend goed doel hun contributie, 
schenkingen en nalatenschappen goed besteedt. Ook 
tegenover de aanvragende musea voelt het bestuur zijn 
verantwoordelijkheid. Als de Vereniging Rembrandt  
op basis van haar criteria en vanuit de expertise in het 
bestuur een aanvraag afwijst, zal het museum immers 
mogelijk moeilijker steun bij publieke en andere private 
fondsen vinden voor de beoogde aankoop. Om die reden 
wordt ook nooit zomaar bekend gemaakt wanneer het 
bestuur een aanvraag afwijst, dit om andere benaderde 
fondsen niet negatief te beïnvloeden.

ONAFHANKELIJKHEID 

Het bestuur bewaakt zijn onafhankelijkheid en let scherp 
op mogelijke belangenverstrengeling rond besluiten 
over steunverlening. Daarom worden elk jaar de (neven)-
functies van de bestuursleden geïnventariseerd (pp. 39-
40). 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. 
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Diversiteit, kwaliteit en schoonheid is 
wat wij laten zien met het Purmerends 
Jugendstil aardewerk. De aankoop van 
24 stukken van de plateelbakkerij Wed. 
N.S.A. Brantjes betekent een enorme 
kwaliteitsimpuls voor onze collectie.

Saskia van den Berg, conservator 
Purmerends Museum



Van aanvraag tot aanwinst

AANKOPEN
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Musea die de Vereniging 
Rembrandt om financiële 
steun vragen voor een 
aankoop, doen dat door 
middel van een aanvraag-
formulier. Daarin lichten 
ze onder andere toe hoe 
het aan te kopen werk 
past in het collectieplan 
van het museum, welke 
rol het gaat spelen in de 
vaste presentatie en wat 
het belang is voor het 
Nederlands openbaar 
kunstbezit.

Het bestuur van de 
 Vereniging Rembrandt 
vraagt altijd tenminste 
één schriftelijk preadvies 
aan een expert buiten het 
bestuur. Meestal is dit 
een lid van de raad van 
adviseurs. Als de gevraag-
de expertise binnen de 
raad van adviseurs niet 
aanwezig is, wordt één of 
meer externe specialisten 
gevraagd een preadvies te 
geven.

Het bestuur besluit over 
de aanvragen tijdens de 
bestuursvergaderingen. 
Om de beoogde aanwin-
sten zo goed mogelijk  
te kunnen beoordelen, 
worden ze – zo mogelijk – 
tijdens de vergadering 
 getoond. Bestuursleden 
die werkzaam zijn in het 
betreffende museum of 
daar anderszins banden 
mee hebben, zijn daarbij 
niet aanwezig.

1
Aanvraag 2

Preadvies
3

Besluit

Beoordeling van 
een beoogde 
aankoop tijdens 
een bestuurs-
vergadering in 
2018
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Een belangrijk werk dat tegelijkertijd 
volstrekt uniek én volkomen typerend  
is voor Lucas Gassel, de kunstenaar uit 
Helmond, die ondanks de rol die hij 
heeft gespeeld in de ontwikkeling van 
de Nederlandse landschapsschilderkunst 
(nog) niet de bekendheid heeft die hij 
verdient

Uit de aanbevelingsbrief van  
Peter van den Brink, directeur 
Suermondt-Ludwig-Museum Aken

Bijna € 13 miljoen voor Lucas

Op 4 december 2018 werd bij 
Christie’s in Londen een zeldzame 
figuurstudie van Lucas van Leyden 
geveild. Een prachtige kans voor 
Teylers Museum, dat een tekenin - 
gencollectie van wereldformaat 
bezit, maar geen tekening van 
Lucas van Leyden. Omdat dit 
voor zover bekend de laatste 
 tekening in particuliere handen 
was, zette het museum – samen 
met de Vereniging Rembrandt, 

het Mondriaan Fonds en andere 
organisaties – alles op alles om 
de studie te bemachtigen. Teylers 
had rekening gehouden met een 
veilingprijs ver boven de richt-
prijs van £ 1.500.000-2.500.000 
in de veilingcatalogus. Het mocht 
echter niet baten: het felbegeer-
de blad werd verkocht voor 
£ 11.483.750 (inclusief opgeld 
bijna € 13 miljoen) aan een andere 
gegadigde.

Wel steun, geen aankoop

Een positief besluit van het bestuur betekent niet altijd 
dat een aankoop lukt. Soms wordt het museum dat 
steun toegezegd heeft gekregen overboden op de veiling. 
In 2018 gebeurde dat zelfs vier keer. Een van de musea 
die dit overkwam was Teylers Museum, dat in december 
steuntoezeggingen van de Vereniging Rembrandt en 
andere fondsen had gekregen voor de aankoop van  

een figuurstudie door Lucas van Leyden (zie kader).  
Ook het Van Gogh Museum, Museum Helmond en het 
Dordrechts Museum zagen in het afgelopen jaar op 
deze manier werken aan zich voorbijgaan. De ene keer 
omdat de tegenbieder eenvoudigweg meer te besteden 
had, de andere keer omdat het museum niet hoger 
wilde gaan dan een bepaald bedrag.

Parabel van het kaf en  
het koren
Lucas Gassel
1540. Olieverf op paneel, 
85,4 x 104,1 cm
HUIDIGE VERBLIJFPLAATS 

ONBEKEND

Staande jonge man
Lucas van Leyden
ca. 1520. Zwart krijt, 
27,9 x 13,2 cm
PARTICULIERE COLLECTIE



Omdat de Vereniging Rembrandt weten
schappelijk onderzoek naar de collectie  
wil stimuleren en jonge kunsthistorici de  
gelegenheid wil geven ervaring op te doen, 
verstrekt zij onderzoeksbeurzen aan musea.

Daarmee is de Vereniging in 2012 begonnen. Inmiddels 
telt zij zes verschillende Fondsen op Naam die (mede)  
ingesteld zijn voor het steunen van wetenschappelijk 
onderzoek door musea (zie p. 43). Daarnaast is er de 
Claudine de With Beurs, waarmee promovendi aan een 
Nederlandse universiteit een deel van hun onderzoek 
kunnen bekostigen.

Van start gegaan in 2018:

MUSEUM HELMOND

In 2018 is er vanuit het Schoufour-Martin Fonds bijgedra-
gen aan een onderzoek van Museum Helmond naar de 
16de-eeuwse meester Lucas Gassel. De bijdrage stelt 
bursaal Anna Koopstra in staat uitvoerig materiaal-
technisch en kunsthistorisch onderzoek te doen om 
 inzicht te krijgen in het oeuvre en de werkplaatspraktijk 
van deze schilder voor de monografische tentoonstel-
ling over Gassel in 2020.

MUSEUM ARNHEM

De Vereniging Rembrandt droeg in 2018 vanuit het Fonds 
voor Onderzoek naar Moderne en Hedendaagse kunst bij 
aan een onderzoek van Museum Arnhem. Bursaal Marie 
Stel doet onderzoek voor de nieuwe collectiepresentatie 
die na de heropening van het gerenoveerde Museum 
Arnhem te zien zal zijn. Rond dezelfde tijd zal een publi-
catie met teksten door Marie Stel verschijnen.

VOERMAN MUSEUM

Het Voerman Museum in Hattem kreeg in 2018 een beurs 
vanuit het Ekkart Fonds om de jonge kunsthistoricus 
Kristian Kreeft onderzoek te laten uitvoeren naar de 
werken van Jan Voerman sr. en Jan Voerman jr. in het 
museum, die de kern van de collectie vormen. Het onder-
zoek zal uitmonden in een tentoonstelling en een bij 
voorkeur analoge publicatie. 

RIJKSMUSEUM VAN OUDHEDEN

Het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden kreeg in  
2018 een beurs uit het Van der Klaauw Fonds om papier-
restaurator Alexandra Nederlof te laten werken aan 
 onderzoek naar de restauratie van de papyrus van 
Kenna. Dit project is een aanzet tot een volledige 
 restauratie van de papyrus, zodat deze weer als één 
 geheel kan worden getoond. Delen ervan waren in  
2018 te zien in de tentoonstelling Goden van Egypte.

RIJKSMUSEUM AMSTERDAM

Ook het Rijksmuseum in Amsterdam kreeg in het af-
gelopen jaar een beurs uit het Van der Klaauw Fonds. 
Met deze beurs doet papierrestaurator Aafke Weller 
 onderzoek naar de geschiedenis van een grote groep 
inkttekeningen door Rembrandt in de collectie van  
het Rijksmuseum, om inzicht te krijgen in de huidige 
conditie en om visuele schadeprognoses te kunnen 
ontwikkelen. 

CLAUDINE DE WITH BEURS

Suzette van Haaren heeft de Claudine de With  
Beurs gekregen voor onderzoek naar een handschrift  
in de bibliotheek van het Corpus Christi College, 
 Cambridge, ten behoeve van haar proefschrift: 
 Encoded Parchment and Digital Sustainability: how 
 digital materiality affects the representation, reproduc
tion, and preservation of medieval manuscripts aan  
de Rijksuniversiteit Groningen en de University of  
St. Andrews in Schotland.

ONDERZOEK

Alles begint bij kennis

8
aanvragen

6
onderzoeks-

beurzen
toegekend

Onderzoeksbeurzen in 2018
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RESTAURATIES

In een ver verleden hielp de Vereniging 
 Rembrandt incidenteel bij restauraties,  
maar vanaf dit jaar kan zij dat op een meer 
structurele basis doen dankzij haar nieuwe 
BankGiro Loterij Restauratiefonds. 

Een logische stap voor de Vereniging, want waarom 
zou je de gezamenlijke collecties alleen met nieuwe 
aankopen verrijken? Ook door het restaureren van 
 werken die zich reeds in collectie bevinden, wint de 
verzameling immers aan kwaliteit. Dat hier draagvlak 
voor is, blijkt uit de oprichting van een tweede fonds 
met (onder andere) restauratie in de doelstelling: het 
Groninger Fonds.

Van start gegaan in 2018:

MUSEUM DE LAKENHAL

De Leidse Lakenhal vroeg en kreeg een bijdrage uit het 
BankGiro Loterij Restauratiefonds voor de behandeling 
van een wieg uit 1924 naar ontwerp van de architect 
Cornelis van der Wilk. De wieg zal een prominente rol 
gaan spelen in de nieuwe opstelling over De Stijl in 
Museum De Lakenhal, dat in 2019 heropent. 

STEDELIJK MUSEUM ALKMAAR

Dankzij een bijdrage uit het BankGiro Loterij Restauratie-
fonds kon Stedelijk Museum Alkmaar een schuttersstuk 
uit 1641 van Caesar van Everdingen laten restaureren. 
Het zal een plaats krijgen in de vaste museumpresentatie 
bij twee latere schuttersstukken van Van Everdingen, 
Alkmaars beroemdste schilder uit de Gouden Eeuw.

Sleeping beauties wakker kussen

2
aanvragen

2
bijdragen
toegekend

Restauraties in 2018
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Restaurator Erika Smeenk-Metz bezig 
met het verwijderen van vullingen en 
overschilderingen van het schuttersstuk 
door Caesar van Everdingen



De 15.562 leden van de Vereniging Rembrandt
zetten zich samen in voor vitale openbare 
 collecties. Omdat zij het belangrijk vinden  
dat de kunst die wij met elkaar hebben ver
zameld zorgvuldig wordt bewaard en getoond.  
Omdat zij vinden dat die collecties ook voor de 
komende generaties relevant moeten blijven. 
En misschien wel de belangrijkste reden: omdat 
zij zelf plezier beleven aan de kunst in onze 
musea en anderen ook die ervaring gunnen. 

Tegenwoordig kent de Vereniging Rembrandt verschil-
lende lidmaatschapsvormen, maar elk lid krijgt:

p  De mogelijkheid om bij te dragen aan gemiddeld 
20 museale aankopen per jaar 

p  Drie keer per jaar een Bulletin met verhalen over 
 aanwinsten en achtergrondartikelen

p  Het jaarverslag van de Vereniging Rembrandt

p  De maandelijkse nieuwsbrief van de Vereniging 
 Rembrandt

p  De Rembrandtkaart, waarmee ruim 120 musea door 
heel Nederland kunnen worden bezocht

Groei en verjonging

p  De groei van de afgelopen jaren zet door: in 2018 
steeg het aantal leden met 3,6% naar 15.562

p  Hiervan zijn er 13.493 – de overgrote meerderheid – 
Gezel of Jongmaat 

p  De Vereniging verjongt: het aantal Rembrandtleden 
van 28 jaar en jonger op het totale aantal leden 
steeg van 3,4% naar 6,1%

p  Van de 116 meesterlidmaatschappen waarvan  
de vijfjarige termijn in 2017 afliep, zijn er in 2018  
71 verlengd: 61,2%

p  De afloop van deze eerste termijn van vijf jaar waar-
mee de meesterlidmaatschappen in 2012 begonnen, 
verklaart de relatief kleine stijging van het aantal 
meesterlidmaatschappen in de tabel op deze pagina

Een steeds groter draagvlak

15.562 LEDEN MET EEN GEZAMENLIJK DOEL
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Uitgelicht

Waarom is de contributie voor  
het  lidmaatschap verhoogd?

In 2018 heeft het bestuur besloten om de 
 contributie voor het Gezellidmaatschap en het 
Jongmaatlidmaatschap te verhogen. De laatste 
keer dat een prijswijziging is doorgevoerd  dateert 
van 2012, bijna zeven jaar  geleden. In die jaren 
zijn de prijzen op de kunstmarkt dusdanig ge-
stegen, dat het bestuur een verhoging van de 
lidmaatschapstarieven redelijk vindt.

2015201420132012 2016 2017 2018

20.000

15.000

10.000

5.000

0

Reguliere leden
Meesterleden
Cirkelleden

LIDMAATSCHAPSVORMEN

Reguliere lidmaatschappen, per jaar
Jongmaat (t/m 28 jaar) € 28,- 
Gezel (één persoon) € 75,-
Gezel (twee personen)  € 110,-

Meesterlidmaatschappen, per jaar (ten minste)
Jonge meester € 350,-
Leermeester  € 1.000,-
Meester/Gildemeester  € 2.500,-
Hollandse Meester  €  15.000,-



Met hun lidmaatschap dragen leden van
de Vereniging Rembrandt bij aan het  
verrijken van het gezamenlijk kunstbezit  
in de breedte, van kunst uit de prehistorie  
tot eigentijdse kunst, en van beeldhouw
kunst tot fotografie.

Binnen dat brede scala heeft iedereen zo zijn eigen 
voorkeuren. De Vereniging vraagt haar leden via de 
website een top drie van de verzamelgebieden van hun 
voorkeur aan te geven. Dat doet zij niet alleen om hun 
belangstelling te peilen, maar ook om hen in de toekomst 
gerichter op de hoogte te kunnen stellen van nieuwe 
aanwinsten en tentoonstellingen.

p  Van de 15.562 leden heeft ruim een kwart zijn of haar 
favoriete verzamelgebieden aangegeven: 4.260 leden 

p  Moderne kunst (ca. 1880-1950) en Naoorlogse en 
Hedendaagse kunst scoren het hoogst, maar deze  
cijfers zijn mogelijk iets vertekend, omdat dit voorheen 
één verzamelgebied was en liefhebbers nu voor 
beide zijn meegeteld

p  Er lijkt sprake te zijn van een klein ‘zwaard van 
 Ommerschans-effect’: in 2018 was er een significante 
stijging van het aantal leden dat Oudheid en  
Archeologie als favoriet verzamelgebied aangaf

Themafondsen: steunen op  
je favoriete verzamelgebied

Themafondsen zijn open fondsen waaraan leden met een 
duidelijke voorkeur voor één bepaald verzamelgebied 
hun schenking vanaf ten minste € 1.000 kunnen toe- 
wijzen. Zo weet de schenker waar zijn of haar gift aan 
wordt besteed. Inmiddels zijn er vijftien van dit soort 
Themafondsen. Daarnaast zijn er ook drie ‘open’ fondsen 
waaraan een schenking toegewezen kan worden, bedoeld 
voor wetenschappelijk onderzoek.

p  De Themafondsen Middeleeuwen en Renaissance, 
17de-eeuwse schilderkunst, 18e-eeuwse schilderkunst, 
Toegepaste kunst en Design en Niet-Westerse kunst 
hebben in 2018 alle bijgedragen aan een aankoop

p  In 2018 waren er enkele mutaties in de Themafondsen. 
Zo is het Themafonds Moderne en Hedendaagse kunst 
gesplitst in het Themafonds Moderne kunst en het 
Themafonds Naoorlogse en Hedendaagse kunst, en is 
het Themafonds Niet-Westerse kunst opgeheven om 
zo niet langer een verschil te maken tussen Westerse 
en Niet-Westerse kunst (zie voor een volledig over-
zicht p. 43)
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Een veelkleurig beeld

Verdeling interessegebieden (%)

Moderne kunst (ca. 1880-1950)

Naoorlogse en Hedendaagse kunst

17de-eeuwse schilderkunst

19de-eeuwse schilderkunst

18de-eeuwse schilderkunst

Beeldhouwkunst

Fotografie en Video

Middeleeuwen en Renaissance

Prenten en Tekeningen

Toegepaste kunst en Design
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Fondsen op Naam

Met het oprichten van een Fonds op Naam kunnen leden 
op een zeer persoonlijke manier schenken of nalaten. 
De initiatiefnemer bepaalt zelf – in samenspraak met en 
binnen de doelstelling van de Vereniging Rembrandt – 
de specifieke doelstelling en ook de naam van het 
fonds, waarmee bijvoorbeeld een familienaam in stand 
kan worden gehouden of een dierbare kan worden  
geëerd. Voor het oprichten van een Fonds op Naam 
geldt een minimuminleg van € 75.000 in één keer of in 
een periodieke schenking van ten minste vijf jaar van 
minstens € 15.000. 

p  In 2018 verwelkomde de Vereniging Rembrandt vier 
nieuwe Fondsen op Naam: het R. en A. de Groot 
Fonds, het Groninger Fonds, het Van Beekhof Fonds 
en het Desirée Lambers Fonds

p  Het totale aantal Fondsen op Naam bij de Vereniging 
Rembrandt komt hiermee op 47 (zie voor een volledig 
overzicht pp. 42-43)

p  De Fondsen op Naam hebben in 2018 met elkaar  
bijgedragen aan de aankoop van in totaal twaalf kunst-
werken en vijf onderzoeksprojecten (zie pp. 34-35)

Ieder draagt bij op zijn eigen manier

15.562 LEDEN MET EEN GEZAMENLIJK DOEL
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Zonder titel
Jan Wolkers
1970. Lood, mest, 
kopspijkers, vier delen, 
elk 60,5 x 60,5 cm
MUSEUM DE 

LAKENHAL, LEIDEN

Bijdrage (voor vijf werken 
uit het oeuvre van Jan 
Wolkers, gemaakt tussen 
1960 en 1995): € 100.000, 
waarvan € 30.000 uit 
het Innorosa Fonds en 
€ 70.000 uit het BankGiro 
Loterij Aankoopfonds

Wij droegen graag bij aan de aankoop van 
deze werken door Jan Wolkers. Wolkers was 
vrij lange tijd een spraakmakende figuur en 
een smaakmaker met zijn boeken, gedichten 
en beeldende kunst. Zijn werk is verder  
niet veel aangekocht door musea, dus het  
is goed om dat te concentreren. Erg mooi 
dat het nu in Leiden is, de stad waar hij is 
opgegroeid. Het is ingetogen en fijnzinnig 
werk, waaruit een heel andere Wolkers 
naar voren komt dan in zijn boeken.

Oprichters van het Innorosa Fonds
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Cirkels

Cirkels binnen de Vereniging Rembrandt zijn vraag- 
gezelschappen, opgericht door leden uit dezelfde  
provincie of van dezelfde generatie, met als doel de  
betrokkenheid van het particulier mecenaat uit te  
dragen. Elke cirkel bestaat uit ten minste vijftien leden 
die in een periodieke schenkingsovereenkomst vast- 
leggen ten minste vijf jaar lang een bepaald bedrag te 
schenken. Zij verbinden hun schenking via hun eigen 
gezamenlijk opgerichte fonds aan kunstwerken van hun 
keuze die met steun van de Vereniging zijn aangekocht.

p  In 2018 ging de Rembrandt UK Circle van start,  
waarmee het totale aantal cirkels op negen komt

p  Het totale aantal cirkelleden nam met 37 leden toe 
van 436 tot 473 (bijna 8,5%).

p  De cirkels hebben in 2018 in totaal voor € 279.000 
met elkaar bijgedragen aan de aankoop van zes 
kunstwerken
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AIDS Wallpaper
General Idea
1989. Zeefdruk, 
68,6 x 4,6 cm (per vlak)
CENTRAAL MUSEUM, 

UTRECHT/STEDELIJK 

MUSEUM AMSTERDAM

Bijdrage: € 40.000  
uit het Titus Fonds

Zaalopname met  
AIDS Wallpaper in  
het Stedelijk Museum  
Amsterdam 
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473 leden verdeeld over 9 cirkels

Titus Cirkel

Utrecht & Gooi Cirkel

Caius Cirkel

Saskia Cirkel

Van Rijn Cirkel

KOG-Vereniging 
Rembrandt Cirkel

Jheronimus Cirkel
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Rembrandt UK Circle 
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VERDIEPING

De inhoud centraal

Uitgelicht

Kan geld dat aan drukwerk wordt 
 besteed niet beter naar aankopen?

Enkele deelnemers aan het ledenonderzoek  
in 2018 vrezen dat hun contributie grotendeels 
opgaat aan Bulletins en jaarverslag (zie over 
het onderzoek ook p. 27). Voor de Vereniging 
Rembrandt zijn haar gedrukte uitgaven een 
belangrijk middel om bestaande en potentiële 
leden te informeren en te enthousiasmeren. 
Uit positieve reacties blijkt dat veel leden het 
gedrukte Bulletin enorm waarderen. De druk- 
en portokosten van een Bulletin zijn overigens 
beperkt: € 2,30 per lid. Niettemin blijft de  
Vereniging voortdurend scherp op de kosten 
letten. Het jaarverslag over 2017 was ruim  
30% dunner dan dat over 2016 en door over  
te stappen op goedkoper papier heeft de 
 Vereniging in 2018 een substantiële besparing 
gerealiseerd. 

De Vereniging communiceert met haar leden 
via het Bulletin, ontvangsten, de website, 
nieuwsbrieven en social media. Zij streeft er
naar de verhalen over de kunst in onze geza
menlijke collecties op een aantrekkelijke en 
toegankelijke manier te vertellen, zonder dat 
dit ten koste gaat van de inhoud. Incidenteel 
geeft de Vereniging ook andere publicaties uit. 

p  Leden kregen in september 2018 
naar aanleiding van de 135ste 
 verjaardag van de Vereniging 
 Rembrandt een boekje toegestuurd: 
Peter Hecht, De Collectie Nederland 
is niet af, geschreven bij de 
tentoon stelling Als kunst je lief is

Een zichtbare Vereniging 
 Rembrandt
De Vereniging Rembrandt is zoveel mogelijk aanwezig 
op kunstbeurzen en andere relevante evene menten om 
haar naamsbekendheid te vergroten en leden te werven. 
In 2018 was zij met tentoonstellingen en presentaties in 
musea, in de pers en online zichtbaarder dan ooit. Toch 
is er nog heel wat vooruitgang te boeken: uit een extern 
onderzoek in 2018 blijkt dat 20% van de respondenten 
die ten minste één keer per jaar een museum bezoeken 
de Vereniging kent. Zij kennen de Vereniging vooral van 
naamsvermelding in musea en uit de pers. De naams-
bekendheid is het grootst onder ouderen.
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Peter Hecht

De Collectie Nederland is niet af. Allicht niet, ook al was er een 
minister die even dacht van wel. Maar de kunst is niet dood, dus 
er wordt nog altijd kunst gemaakt die de moeite van het bewaren 
waard is. En er komen stukken op de markt, die altijd al begerens
waardig waren, maar niet eerder konden worden gekocht.  
En onze smaak verandert, en ons inzicht in het verleden ook. 

Aan de hand van een reeks geweldige aankopen wordt uitgelegd 
hoe de Collectie Nederland nog altijd wordt verrijkt. Met een 
beeld van Adriaen de Vries van € 29 miljoen en een karaf van 
Copier voor € 1500. Allebei top en allebei onderscheidend voor 
de musea waarvoor zij werden gekocht. Aankopen die werden 
gedaan met kennis van zaken en passie.

Dit boekje gaat ook over de inspanning die particulier en 
overheid samen leveren om te zorgen dat er een openbaar 
kunstbezit is voor iedereen. Waardoor Van Gogh al verbaasd en 
ontroerd werd door  een schilderij in Museum Boijmans dat hem 
een leven lang zou inspireren. Waardoor een kind het Hollandse 
landschap voor het eerst als mooi en grenzeloos beleefde.  
Kunst kan ons leren zien.   

Over kunstbeleving en het belang van kunst gaat dit boekje dus 
ook. Met Peter Hecht als een even nuchtere als bewogen gids.

Peter Hecht was als hoogleraar kunstgeschiedenis werkzaam bij de 
Universiteit Utrecht en bekleedt sinds 2009 het fellowship van de 
Vereniging Rembrandt. Hij organiseerde ook een aantal spraakmakende 
tentoonstellingen en is sinds vele jaren redacteur van het kunsthistorisch 
tijdschrift Simiolus, Netherlands Quarterly for the History of Art.

ISBN 978-90-828048-1-2

9 7 8 9 0 8 2 8 0 4 8 1 2

Ons kostbaar 
bezit: Collectie 
Nederland

Peter Hecht
over 10 jaar
aanwinsten

Een superieure  
Munch voor 
het Van Gogh 
Museum
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135 jaar 
Vereniging Rembrandt

BU
LL

ET
IN

Als kunst je lief is, de jubileumtentoonstelling ter gelegenheid van het 135-jarig 
bestaan van de Vereniging Rembrandt, is het resultaat van een nauwe 
samenwerking tussen de Vereniging en het Kröller-Müller Museum. Aan de  
hand van 80 aankopen uit 40 musea geeft deze tentoonstelling een beeld van 
hoe onze openbare collecties de afgelopen tien jaar mede met steun van de 
leden van de Vereniging Rembrandt zijn verrijkt.

Dank aan alle musea die de tentoonstelling 
mogelijk hebben gemaakt door één of meer van 
hun publiekslievelingen uit te lenen: 

Stedelijk Museum Alkmaar; Rijksmuseum, Amsterdam; Van Gogh Museum, 
Amsterdam; Joods Historisch Museum, Amsterdam; Allard Pierson Museum, 
Amsterdam; Museum Het Rembrandthuis, Amsterdam; Stedelijk Museum 
Amsterdam; Drents Museum, Assen; Museum Klok & Peel, Asten; Veluws 
Museum Nairac, Barneveld; Afrika Museum, Berg en Dal; Museum Prinsenhof 
Delft; Gemeentemuseum Den Haag; Mauritshuis, Den Haag; Dordrechts 
Museum; Rijksmuseum Twenthe, Enschede; Groninger Museum; Teylers 
Museum, Haarlem; Kasteel de Haar, Haarzuilens; Hannemahuis, Harlingen; 
Museum Belvédère, Heerenveen-Oranjewoud; Nationaal Glasmuseum, Leerdam; 
Fries Museum, Leeuwarden; Museum De Lakenhal, Leiden; Rijksmuseum van 
Oudheden, Leiden; Museum Volkenkunde, Leiden; Universitaire Bibliotheken 
Leiden; Bonnefantenmuseum, Maastricht; Zeeuws Museum, Middelburg; 
Kröller-Müller Museum, Otterlo; Museum Boijmans Van Beuningen, Rotterdam; 
Museum Rotterdam; Nederlands Zilvermuseum, Schoonhoven; Centraal Museum, 
Utrecht; Museum Speelklok, Utrecht; Museum Catharijneconvent, Utrecht; 
Kasteel Duivenvoorde, Voorschoten; Zaans Museum, Zaandam; Museum de 
Fundatie, Zwolle.

Dank
ALS KUNST JE LIEF IS
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Themanummer 
bij de tentoon
stelling Als kunst 
je lief is in het  
KröllerMüller 
Museum
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De Collectie
Nederland in 
een diverse
samenleving

Met zorg
verdeeld:
schenken
in natura

Raadsels  
rond een 
noppenglas
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Verzamel 
mee als 
kunst 
u lief is  
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Inrichting van de TEFAF-stand 
van de Vereniging Rembrandt, 
met drie recent gesteunde 
aankopen



Online

p  Na een lange voorbereidingstijd ging begin juli 2018 
de nieuwe website van de Vereniging Rembrandt 
 online, met nieuws, achtergrondinformatie over 
 gesteunde aanwinsten en informatie over alle  
activiteiten van de Vereniging 

p  Sinds de lancering hebben 26.000 bezoekers de nieuwe 
website bezocht, waarbij zij gemiddeld 3 minuten op 
de site doorbrachten 

p  Piekmomenten op de website waren rond de aankoop 
van het drieluik door Museum Boijmans Van Beuningen 
en de tentoonstelling Als kunst je lief is

p  Een nieuw initiatief in samenwerking met BNR was de 
podcast Eenmaal Andermaal, met verhalen rondom 
aankopen, die in 2018 bijna 19.000 luisteraars bereikte 

SOCIAL MEDIA

p  Facebook: groei van 135% naar ruim 3.400 volgers

p  Twitter: de tweet over de satellietpresentatie in het 
Van Gogh Museum bereikte 25.000 mensen 

p  Instagram: het bereik is in 2018 verdubbeld, met als 
meest populaire post het verhaal over de lichtinstallatie 
van Dan Flavin in het Stedelijk Museum Amsterdam  

p  LinkedIn: groei van het aantal volgers met 44%, en 
de meest succesvolle post in 2018 was de video van 
de vloggers van My Daily Shot of Culture over Als 
kunst je lief is met 18.000 views 

Uitgelicht

Waarom een nieuwe website?

De oude website van de Vereniging Rembrandt 
bestond sinds 1 maart 2013. De belangrijkste 
reden om een nieuwe te laten bouwen was  
dat de bestaande website ongeschikt was voor 
mobiel gebruik, terwijl het aantal mobiele 
 bezoekers hard groeit. In juli 2018 ging de 
nieuwe website van de Vereniging Rembrandt 
online. De website, ontwikkeld door Born05, 
is ontworpen met mobiel gebruik als eerste 
uitgangspunt. Zij nodigt bezoekers nadrukkelijk 
uit om lid te worden en dat blijkt te werken: 
het aantal nieuwe bezoekers dat zich online 
aanmeldt als lid, is verdubbeld ten opzichte 
van de oude situatie. Er wordt nog altijd hard 
gewerkt om de navigatie te optimaliseren en de 
omvangrijke database van gesteunde werken 
sinds 1883 up-to-date te maken.
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Zojuist voor het eerst  
[van jullie] gehoord via 
jullie ‘podcast uurtje’ en 
meteen fan. Het is alsof  
ik een cassettetape met 
sprookjes uit mijn kinder-
jaren luister. Intrigerend, 
mysterieus en beeldend. 
Deze podcast is kunst  
op zichzelf.

Reactie van een luisteraar  
op de podcastserie Eenmaal  
Andermaal

facebook.com/verenigingrembrandt

instagram.com/vereniging_rembrandt

twitter.com/VRembrandt

linkedin.com/company/verenigingrembrandt

We hadden geen idee  
van de rijkdom aan 
kunstwerken waaraan  
de Vereniging Rembrandt 
heeft bijgedragen.  
We vonden het dan  
ook heerlijk om tijdens  
de development van  
de nieuwe website  
door de database van 
aangeschafte werken  
te dwalen en continu  
verrast te worden.

Ellen Visee, Born05
VOLG ONS OOK! 



Daarom verzamelen wij!

Vier maanden lang stond het KröllerMüller 
Museum in het teken van Als kunst je lief is, 
de tentoonstelling die wij ter gelegenheid van 
ons 135jarig bestaan organiseerden. Het was 
een feest mét een boodschap. Twee bood
schappen eigenlijk: niet alleen liet de tentoon

stelling zien waarom musea 
moeten blijven verzamelen, 
maar ook hoe onmisbaar de 
inzet van betrokken kunst
liefhebbers zoals de leden 
van de Vereniging Rembrandt 
bij nieuwe aankopen is. 

Zien en vergelijken

De 80 geselecteerde werken in de tentoonstelling zijn 
allemaal in de laatste tien jaar aangekocht met steun van 
de Vereniging Rembrandt. In de musea maken ze deel 
uit van het verhaal van de collectie, in het Kröller-Müller 
Museum kregen ze een eigen podium en vormden ze 
onverwachte combinaties met andere topstukken.  
Zo nodigde de opstelling, mede door de aansprekende 
vormgeving van Maarten Spruyt en de wandteksten  
van Peter Hecht, uit tot zien en vergelijken.

Feiten en cijfers

p  116.586 bezoekers (incl. preview en ontvangsten)

p  40 vrijwilligers om bezoekers te vertellen  
over de Vereniging Rembrandt

p  9 lezingen door museumdirecteuren en  
andere sprekers (30 tot 100 bezoekers per lezing)

p  Gemiddelde tijd doorgebracht op de  
tentoonstelling: 2 uur

p  93% van de bezoekers beoordeelde de  
tentoonstelling als goed of zeer goed
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Kunst heeft naast betekenis voor  
het individu, ook maatschappelijke 
waarde. Door nieuwe aankopen 
blijft de Collectie Nederland actueel 
en aansprekend, voor bestaande  
én hopelijk ook voor al die nieuwe 
doelgroepen zoals jongeren of 
mensen met een andere culturele 
achtergrond.

Ingrid van Engelshoven, minister  
van OCW, in haar openings speech  
van Als kunst je lief is

ALS KUNST JE LIEF IS

93%
van de

bezoekers 
vond de tentoonstelling 

goed of zeer goed



Satellietpresentaties  
door heel Nederland
De boodschap van Als je kunst lief is werd onderstreept 
door 20 satellietpresentaties in 15 musea, van Haarlem 
tot Maastricht en van Franeker tot Middelburg, samen-
gesteld door Hilbert Lootsma. Waar de gesteunde aan-
winsten in Otterlo in al hun pracht zelfstandig werden 
uitgelicht, lieten de satellietpresentaties juist zien hoe 
goed de geselecteerde aankopen in de collectie passen 
waar zij zijn geland, en welk verhaal zij daar vertellen.

Een effectieve  
multimediale  campagne

Als kunst je lief is is als een must see in een grootschalige 
multimediale campagne op de kaart gezet. Het hart  
van de campagne vormden het eigen campagnebeeld, 
de tentoonstellingswebsite www.alskunstjeliefis.nl en 
diverse online en printmiddelen ontwikkeld door ont-
werpbureau ape to zebra. In slechts enkele maanden 
tijd heeft een groot aantal Nederlanders kennis kunnen 
maken met de Vereniging Rembrandt.

p  17.000 bezoekers op de speciale tentoonstellings-
website

p  Free publicity met onder andere interviews op NPO 
Radio 1, in Koffietijd (Omroep Max), Nu te zien (NPO) 
en artikelen in Elsevier en FD Persoonlijk (Mediawaarde: 
ruim € 732.000)

p  150 artikelen/agendavermeldingen in de media,  
met een gezamenlijk bereik van 8 miljoen mensen 
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De Collectie Nederland is  
niet af. Er wordt nog altijd 
kunst gemaakt die ertoe 
doet, smaak kan veranderen 
en ook ons geschiedbeeld 
kan om herziening vragen.

Peter Hecht, bestuurslid van 
de Vereniging Rembrandt en 
maker van Als kunst je lief is

De Vereniging Rembrandt bedankt het Kröller-Müller 
Museum, de bruikleengevende musea, het Blockbuster-
fonds, het Mondriaan Fonds, de BankGiro Loterij, het 
ministerie van OCW, het Prins Bernhard Cultuurfonds, Hof 
Hoorneman Bankiers, AON, Crown Fine Arts, Glassolutions, 
Het Nationale Park De Hoge Veluwe en alle vrijwilligers 
die de tentoonstelling tot een succes hebben gemaakt.

Inrichting van de satellietpresentatie in het Frans Hals Museum

Vrijwilligers bemanden de stand van de Vereniging

116.586
bezoekers
incl. preview en 

ontvangsten



Samen van kunst genieten

Samen kijken naar het werk van Caravaggio of
Neo Rauch, of luisteren naar een lezing over 
een baanbrekende nieuwe vormentaal in de 
zilversmeedkunst. De Vereniging Rembrandt 
organiseert previews en ontvangsten waar 
leden met elkaar van kunst genieten. Die bij
eenkomsten vinden plaats in heel Nederland. 
Zo waren er dit jaar ontvangsten in Utrecht, 
Amsterdam en Den Haag, maar ook in  
Middelburg, Otterlo, Uden en Zwolle.

p  Aan het begin van 2018 waren er succesvolle eerste 
edities van Zondag met Rembrandt en de Jonge 
Rembrandt Art Talks in het Centraal Museum 

p  De Algemene Ledenvergadering in juni werd een 
groots verjaardagsfeest van de jubilerende Vereniging 
met bijna 500 leden die na afloop genoten van een 
tentoonstelling en een feestelijke receptie met muziek 
in het Allard Pierson Museum

p  De best bezochte preview van 2018 was die van de 
tentoonstelling Utrecht, Caravaggio en Europa op 
17 december: zelfs na verruiming van de tijden zaten 
alle tijdsblokken in een mum van tijd vol

Rembrandtlezing 2018

Wat wilt ú dat er verzameld wordt door de Nederlandse 
musea? Moeten we proberen dat superieure zelfportret 
van Van Gogh dat zich nog in particuliere handen bevindt 
‘thuis’ te brengen, een blad uit de elf eeuwen oude 
‘Blauwe Koran’ kopen om meer begrip en waardering 
te krijgen voor andere culturen of toch liever een land-
schap van Hockney, die zelfs van een alledaags onderwerp 
als een pad door een weiland iets moois wist te maken? 
Over dit soort vragen ging de Rembrandtlezing die op 
22 november 2018 werd gehouden in de Oude Lutherse 
Kerk te Amsterdam. Sprekers waren Peter Hecht, samen-
steller van de tentoonstelling Als kunst je lief is, Luit Mols, 
docent-onderzoeker islamitische kunst, en kunstjour-
nalist Gijsbert van der Wal. De laatste spreker kreeg de 
meeste bijval met zijn pleidooi voor verzamelen om  
het kijkplezier.

VERDIEPING

Het was erg leuk om 
tijdens de Jonge 
Rembrandt Art Talks 
andere leden te ontmoeten 
en meer te leren over de 
kunstwerken door de 
enthousiaste rondleiders

Uit: ledenonderzoek 2018
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43
ontvangsten

in 2018



Luisteren naar de leden

Net als vorig jaar heeft de Vereniging 
Rembrandt dit jaar een enquête onder haar 
leden gehouden. Wij zijn de leden die de 
moeite hebben genomen de vragenlijst  
in te vullen dankbaar voor hun respons.  
En natuurlijk zijn wij blij met de hoge cijfers 
die we ook dit jaar kregen. De website en  
de nieuwsbrieven scoorden zelfs een tiende 
punt hoger dan vorig jaar.

Waardering

Opvallend

Op de vraag ‘Wat is uw favoriete aanwinst uit tien jaar 
gesteunde werken?’ was het meest gegeven antwoord: 
‘Ze zijn allemaal belangrijk’ of een variant op deze uit-
spraak. Hieruit blijkt dat leden de breedte van de door 
de Vereniging Rembrandt verleende steun waarderen.

Onze reactie op de meest 
 genoemde verbeterpunten:

p  Meer aandacht voor moderne en eigentijdse kunst  
—> De Vereniging Rembrandt steunt net zo graag 
aankopen van oude als van moderne en hedendaagse 
kunst – al is zij traditioneel voorzichtig als het gaat om 
levende meesters – maar is wat dat betreft afhankelijk 
van de aanvragen van musea

p  Proberen een diverser en jonger publiek te bereiken  
—> De Vereniging richt zich steeds actiever op  
jongeren, onder andere door het gebruik van social 
media en de start van de Jonge Rembrandt Art Talks, 
en zag het aantal leden onder de 29 jaar bijna ver-
dubbelen (de stijging is ten dele toe te schrijven aan 
de toename van het aantal cadeaulidmaatschappen 
dat wordt gegeven door ouders en grootouders)

p  Meer evenementen buiten kantooruren  
—> Aan previews en ontvangsten buiten de reguliere 
openingstijden van musea zijn vaak hoge (beveiligings)- 
kosten verbonden en daarom zijn deze bijeenkomsten 
meestal overdag, maar als het enigszins mogelijk is 
probeert de Vereniging ook avondopenstellingen te 
organiseren

LEDENENQUÊTE 2018

8,6
Bulletin

8,2
Jaarverslag

7,9
Website

8,1
Nieuwsbrief
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Probeer meer jonge leden  
te krijgen, een Jongmaat-
lidmaatschap kost niets 
vergeleken met een  
festival of concert.

Uit: ledenonderzoek 2018



FINANCIËN 
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 TOTALE BATEN

€ 5.654.644

ERFSTELLINGEN 
EN LEGATEN

€ 3.299.101

CONTRIBUTIES
(STANDAARD & 

PERIODIEK)

€ 1.957.109

BANKGIRO LOTERIJ

RESTAURATIE-
FONDS

€ 500.000

SCHENKINGEN

€ 245.994

AANKOOP-
FONDS

€ 400.000

PRINS BERNHARD
CULTUURFONDS 

€ 650.000

RESULTAAT 

BELEGGINGEN 

EN RENTE

€ -1.397.560

 INKOMSTEN 

€ 7.052.204

Baten en lasten 2018 
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T.B.V. 
DOELSTELLING

€ 1.334.220

 

BESTEED 
AAN DOELSTELLING

€ 3.885.914

KOSTEN 
ORGANISATIE

€ 2.052.646

KUNSTAANKOPEN

€ 3.728.751

KOSTEN
BELEGGINGEN

€ 111.455

TOTALE 
UITGAVEN

€ 6.050.015

ONDERZOEKSBEURZEN 
EN BEWUSTWORDING

€ 108.653 

T.B.V. EIGEN 
FONDSENWERVING

€ 307.897 

T.B.V. BEHEER EN 
ADMINISTRATIE

€ 410.529 

RESTAURATIES

€ 48.510 

ONTTREKKING 
AAN RESERVES

€ 395.371



ACTIVA  31-12-2018  31-12-2017
   €   €

Materiële vaste activa
Kunstvoorwerpen   1    1

Financiële vaste activa
Effecten   46.475.382    44.519.581 
Vorderingen en overlopende activa 2.797.618  5.163.758
Liquide middelen 2.702.900  1.651.480
    5.500.518    6.815.238

    51.975.901   51.334.820

PASSIVA

Reserves en fondsen

Reserves (besteedbaar)
Overige reserves 30.901.045  31.931.286
Bestemmingsreserves 893.085  893.085
Totaal reserves  31.794.130  32.824.371

Fondsen (geoormerkt)
Rembrandtfondsen op Naam  12.228.661  11.781.694
Nationaal Fonds Kunstbezit 3.842.960  3.961.814
Themafondsen 1.235.744  1.057.994
Cirkels 453.433  324.426
Totaal Fondsen en Cirkels  17.760.798  17.125.928

Totaal reserves en fondsen  49.554.928  49.950.299

Kortlopende schulden  2.420.973  1.384.521

   51.975.901  51.334.820

Balans per 31 december 2018 
(na bestemming resultaat)

FINANCIËN 
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Staat van baten en lasten over 2018
(en resultaatbestemming)

   2018  2018  2017  2019
   Werkelijk  €  Begroting  €  Werkelijk  €  Begroting  €
Baten       
Baten van particulieren
Contributies 689.674   863.000   665.113   836.000 
Giften 1.513.429   1.846.000   1.316.403   1.570.000 
Erfstellingen en legaten 3.299.101  p.m.  9.667.785  p.m.
    5.502.204    2.709.000    11.649.301    2.406.000 
Baten van loterijorganisaties 
Bijdrage BankGiro Loterij 900.000  400.000  400.000  400.000
    900.000    400.000    400.000    400.000 
Baten van andere organisaties 
zonder winststreven 
Bijdrage Prins Bernhard Cultuurfonds 650.000  650.000  650.000  650.000
   650.000  650.000  650.000  650.000

Som van de geworven baten  7.052.204  3.759.000  12.699.301  3.456.000

Lasten     
Besteed aan doelstellingen      
Kunstaankopen 3.728.751  p.m.  3.395.404  p.m.
Nationaal Fonds Kunstbezit  —  p.m.  723.493  p.m.
Restauraties 48.510  p.m.  —  p.m.
Belangenbehartiging onderzoeksprojecten 82.500  p.m.  62.500  p.m.
Belangenbehartiging externe kosten —  p.m.  —  p.m.
Bewustwording 26.153  p.m.  2.455  p.m.
   3.885.914  p.m.  4.183.852  p.m.
Kosten eigen organisatie      
Personeelskosten 1.008.561  978.000  864.734  1.227.000
Huisvestingskosten 76.121  62.000  68.426  104.000
Publiciteit en communicatie 606.969  594.000  521.331  494.000
Automatisering 175.226  140.000  121.128  200.000
Accountants en administratiekosten 18.710  33.000  25.658  22.000
Kantoorkosten 55.066  45.000  46.539  67.000
Algemene kosten 111.993  61.000  59.703  78.000
   2.052.646  1.913.000  1.707.519  2.192.000

Som van de lasten*  5.938.560  1.913.000  5.891.371  2.192.000
     
Saldo voor financiële baten en lasten  1.113.644  1.846.000  6.807.930  1.264.000
     
Baten uit beleggingen en rentebaten      
Directe baten 54.826  —  74.176  —
Valutaresultaat —  —   —   —
Koersresultaat effecten -1.452.386  1.098.000  3.348.070  1.200.000
    -1.397.560   1.098.000    3.422.246    1.200.000 
Kosten van beleggingen   111.455  125.000  109.314  125.000

Saldo financiële baten en lasten  -1.509.015  973.000  3.312.932  1.075.000
     
Saldo van baten en lasten  -395.371  2.819.000  10.120.862  2.339.000

Bestemming saldo van baten en lasten     
Onttrekking aan reserves (besteedbaar)  -1.030.241     7.379.408  
Bestemmingsreserves    
Onttrekking AcquoyNairac Fonds   —    — 
Toevoeging aan fondsen (geoormerkt)  753.724     3.464.947  
Onttrekking aan Nationaal Fonds Kunstbezit   118.854     723.493  

   -395.371     10.120.862  

Bestedingspercentage baten:                     55,10%  (3,89/7,05 mln)                       32,95%  (4,18/12,69 mln)
Bestedingspercentage lasten:                     65,44%  (3,89/5,94 mln)                      71,02%  (4,18/5,89 mln)

*Som van de lasten wordt vertekend t.o.v. begroting omdat besteed aan doelstellingen in de begroting een p.m. post is.



 Stand per Rente/rend. Bij: Dotatie Af: Bijdragen Stand per
 1-1-2018   Totaal  31-12-2018
AANKOOP
Rembrandtfondsen op Naam
Desirée Lambers Fonds   15.000    15.000 
Van Beekhof Fonds   15.000   7.500   7.500 
R. en A. de Groot Fonds   15.000    15.000 
Groninger Fonds [open fonds, div. doelstellingen]   100.000    100.000 
Schorer Romeijn Grothe Fonds  15.000    15.000   15.000   15.000 
J.G. van Oord Fonds [aankoop]  37.500      37.500 
mr Rickert J-F. Blokhuis Fund  15.000    15.000   10.000   20.000 
Eleonora Jeuken-Tesser Fonds   15.000    15.000    30.000 
Het Liesbeth van Dorp Fonds   80.000      80.000 
Coleminks Fonds   15.000    15.000    30.000 
Drs. H.B. Philipp Fonds   123.227   -3.697     119.530 
Alida Fonds   25.000      25.000 
Schoufour-Martin Fonds [aankoop]   140.000      140.000 
Fonds voor Klassieke Beeldende Kunst   17.500    17.500   35.000     
Ruze Fonds  54.000      54.000 
Mevrouw M. Boersma Fonds   247.759      247.759 
Nationaal Fonds Kunstbezit  3.961.814   -118.854     3.842.960 
Fonds 1931  75.000     15.000   60.000 
Innorosa Fonds  75.000    30.000   60.000   45.000 
Mevrouw J.J. den Boer-den Herder Fonds  115.000         115.000 
E.A. en C.M. Alkema-Hilbrands Fonds  44.000    16.000    60.000 
Mr. J.J.A.M. Kennis Fonds  48.250    15.000   4.500   58.750 
Mevrouw dr. E. Frederiks Fonds  196.000      196.000 
Willem en Mary Reus-de Lange Fonds   370.283     12.500   357.783 
Maljers-de Jongh Fonds  40.000    20.000    60.000 
Liente Dons Fonds  45.000     15.000   30.000 
A. Quist-Rütter Fonds  243.283      243.283 
Gisbert van Laack Fonds  614.707      614.707 
BankGiro Loterij Aankoopfonds  40.961    400.000   400.000   40.961 
P.H. Soeters Fonds voor 20ste-eeuwse Glaskunst  77.250      77.250 
Kruger Fonds  48.299      48.299 
A.M. Roeters van Lennep Fonds  2.460.627      2.460.627 
Fonds Leppink-Postuma  32.500      32.500 
Fonds voor 20ste-eeuwse Nederlandse Schilderkunst  117.500    6.500   30.000   94.000 
Ina van Doormaal Fonds  100.000      100.000 
Daan Cevat Fonds  53.487     15.000   38.487 
Dura Kunstfonds  1.234.270   -65.451     1.168.819 
Stortenbeker Fonds  3.304.416      3.304.416 
Beatrijs de Rooy Fonds  797   14     811 
Hendrik de Jong Fonds  188.849   57     188.906 
Cleyndert Fonds   171.854   -945     170.909 
Nationaal Fonds 1930  1.086.874      1.086.874 
Totaal Rembrandtfondsen op Naam  15.531.008   -188.876   710.000   619.500   15.432.632 

Fondsen 2018
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Themafondsen     
Middeleeuwen en Renaissance  31.500    14.000   45.000   500 
17de-eeuwse schilderkunst  106.560    41.000   40.000   107.560 
18de-eeuwse schilderkunst  16.000        1.750   14.250 
19de-eeuwse schilderkunst  44.000    26.500    70.500 
Impressionisme (Claude Monet Fonds)  134.000    26.000    160.000 
Moderne kunst  120.250    9.500    129.750 
Naoorlogse en Hedendaagse kunst  120.250    73.500    193.750 
Prenten en Tekeningen  81.866    18.000    99.866 
Beeldhouwkunst  100.000    7.500    107.500 
Toegepaste kunst en Design   29.879    6.000   20.000   15.879 
Zilver  18.750    29.500    48.250 
Glas  117.300    6.500    123.800 
Fotografie en Video  67.500    10.500    78.000 
Niet-Westerse kunst (opgeheven in 2018)   1.500        1.500     
Totaal Themafondsen  989.355       268.500   108.250   1.149.605 

Cirkelfondsen     
Titus Fonds  202.999    117.000   107.500   212.499 
Utrecht & Gooi Cirkel  45.268    60.000   79.500   25.768 
Caius Fonds  659    43.400   40.000   4.059 
Saskia Fonds  45.000    29.000    74.000 
Van Rijn Fonds      49.000   49.000    
KOG-Vereniging Rembrandt Fonds   30.500    20.000   3.000   47.500 
Jheronimus Fonds      20.200    20.200 
Hendrickje Fonds      45.000    45.000 
UK Circle Fund      24.407    24.407 
Totaal Cirkelfondsen  324.426       408.007   279.000   453.433 

ONDERZOEK     
Rembrandtfondsen op Naam      
Van der Klaauw Fonds   45.000    15.000   20.000   40.000 
Schoufour-Martin Fonds [onderzoek]   130.000     20.000   110.000 
J.G. van Oord Fonds [onderzoek]  37.500      37.500 
Totaal Rembrandtfondsen op Naam  212.500       15.000   40.000   187.500 

Open onderzoeksfondsen     
Fonds voor Onderzoek naar Moderne en Hedendaagse kunst   40.000    20.000   20.000   40.000 
Claudine de With Beurs  2.500     2.500     
Ekkart Fonds  26.139    40.000   20.000   46.139 
Totaal open onderzoeksfondsen   68.639       60.000   42.500   86.139 

RESTAURATIE     
Rembrandtfondsen op Naam      
BankGiro Loterij Restauratiefonds       500.000   48.510   451.490 
Totaal Rembrandtfondsen op Naam       500.000   48.510   451.490 
     
  17.125.928   -188.876   1.961.507   1.137.760   17.760.799 
     

 Stand per Rente/rend. Bij: Dotatie Af: Bijdragen Stand per 
 1-1-2018   Totaal  31-12-2018 
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Dankzij uw bijdrage gerealiseerd
GESTEUNDE AANKOPEN 2018

PLAATS AANVRAGER BETREFT                                                                INTERESSEGEBIED
TOEGEKEND  
BEDRAG IN €

% VAN DE 
AANKOOPSOM 

UIT ALGEMENE 
MIDDELEN

BGL AAN
KOOPFONDS 

BIJDRAGE 
FONDSEN 

FONDSEN

1 Amsterdam Het Scheepvaartmuseum Maker onbekend (China), Staande Afrikaanse man  140.000 43%  100.000   40.000  Caius Fonds

2 Amsterdam KOG Laurent-Benoît Dewez, Tien interieurontwerpen  3.000 50%  3.000 KOG-Vereniging Rembrandt Cirkel 

3 Arnhem Museum Arnhem Cristina Lucas, Unending Lightning  40.000 50%   40.000 Titus Fonds

4 Den Haag Gemeentemuseum Den Haag Paul-Elie Ranson, Christus en Boeddha  130.000 33%  107.500  15.000 
7.500

Schorer Romeijn Grothe Fonds
Van Beekhof Fonds

5 Den Haag Mauritshuis Drie schilderijen  400.000 31%  345.000  40.000
15.000 

Themafonds 17de-eeuwse schilderkunst
Fonds 1931

6 Dordrecht Dordrechts Museum Godfried Schalcken, Studie van een jongen die opkijkt  112.500 50%  85.000 15.000 
12.500   

Daan Cevat Fonds 
Willem en Mary Reus-de Lange Fonds

7 Enschede Rijksmuseum Twenthe John Constable, Landschap  1.500.000 n.n.b.  1.223.500  276.500   

8 Gorinchem Gorcums Museum Hyacinthe Rigaud, Portret van Abraham van Hoey  15.750 50%   14.000  1.750 Themafonds 18de-eeuwse schilderkunst

9 Gouda Museum Gouda Wouter Crabeth, Glasruit met de verrijzende Christus  4.500 50%   4.500 Mr. J.J.A.M. Kennis Fonds

10 Groningen Groninger Museum David LaChapelle, Seismic Shift  37.500 50%   27.500 
10.000

Titus Fonds
mr Rickert J-F. Blokhuis Fund

11 Haarlem Teylers Museum John Constable, Drie tekeningen  106.500 50%  91.500  15.000 Liente Dons Fonds (één tekening)

12 Laren Singer Laren Bart van der Leck, Compositie, 191718  250.000 48%  190.000   30.000
30.000

Innorosa Fonds
Fonds voor 20ste-eeuwse Nederlandse schilderkunst

13 Leiden Museum De Lakenhal Jan Wolkers, Selectie van vijf werken  100.000 31%  70.000 30.000 Innorosa Fonds

14 Leiden Museum Volkenkunde 
(Nat. Museum van Wereldculturen) Kawahara Keiga, Japans kamerscherm  150.000 35%  

79.500
49.000 
20.000
1.500 

Fonds van Utrecht & Gooi Cirkel 
Van Rijn Fonds 
Themafonds Toegepaste kunst en Design 
Themafonds Niet-Westerse kunst

15 Loosdrecht Kasteel-Museum Sypesteyn Manufactuur Oud-Loosdrecht, Schoorsteenset  9.500 50%   9.500

16 Purmerend Purmerends Museum Firma Wed. N.S.A. Brantjes & Co, 24 stukken sieraardewerk  30.000 50%   30.000  

17 Rotterdam Museum Boijmans Van Beuningen Meester van de Heilige Veronica, Drieluik  724.501 41%  644.501  45.000 
35.000

Themafonds Middeleeuwen en Renaissance
Fonds voor Klassieke Beeldende Kunst 

18 Utrecht/Amsterdam Centraal Museum/Stedelijk  Museum General Idea, AIDS Wallpaper  40.000 38%   40.000 Titus Fonds

Totaal gesteunde aankopen in 2018  3.793.751  2.787.001 400.000  606.750 

Hoorn vrijval Westfries Museum Caspar van Wittel, Gezicht op Hoorn -65.000 -65.000 Gehonoreerde aanvraag uit 2017, aankoop niet gerealiseerd

BEWUSTWORDING 2018

Fellowship  26.153  26.153 

Totaal bewustwording in 2018  26.153  26.153  

BELANGENBEHARTIGING 2018

Amsterdam Rijksmuseum Onderzoek naar inkttekeningen van Rembrandt 10.000  10.000 Van der Klaauw Fonds

Arnhem Museum Arnhem Onderzoek ten behoeve van de nieuwe collectiepresentatie  20.000  20.000 Fonds voor Onderzoek naar Moderne en Hedend. kunst

Hattem Voerman Museum Onderzoek naar Jan Voerman sr. en jr.  20.000  20.000 Ekkart Fonds

Helmond Museum Helmond Onderzoek naar Lucas Gassel  20.000  20.000 Schoufour-Martin Fonds

Leiden Rijksmuseum van Oudheden Onderzoek voor de restauratie van de papyrus van Kenna  10.000     10.000 Van der Klaauw Fonds

S. van Haaren (RUG) Deelonderzoek middeleeuwse manuscripten 2.500 2.500 Claudine de With Beurs

Totaal belangenbehartiging in 2018  82.500   82.500 

RESTAURATIE 2018

Alkmaar Stedelijk Museum Alkmaar Restauratie schuttersstuk Caesar van Everdingen  36.180     36.180 BankGiro Loterij Restauratiefonds

Leiden Museum De Lakenhal Restauratie wieg Cornelis van der Wilk  12.330  12.330 BankGiro Loterij Restauratiefonds

Totaal restauratie in 2018  48.510   48.510 

TOTAAL BESTEED AAN DOELSTELLING IN 2018  3.885.914  2.748.154  400.000  737.760 

FINANCIËN 



GESTEUNDE AANKOPEN 2018

PLAATS AANVRAGER BETREFT                                                                INTERESSEGEBIED
TOEGEKEND  
BEDRAG IN €

% VAN DE 
AANKOOPSOM 

UIT ALGEMENE 
MIDDELEN

BGL AAN
KOOPFONDS 

BIJDRAGE 
FONDSEN 

FONDSEN

1 Amsterdam Het Scheepvaartmuseum Maker onbekend (China), Staande Afrikaanse man  140.000 43%  100.000   40.000  Caius Fonds

2 Amsterdam KOG Laurent-Benoît Dewez, Tien interieurontwerpen  3.000 50%  3.000 KOG-Vereniging Rembrandt Cirkel 

3 Arnhem Museum Arnhem Cristina Lucas, Unending Lightning  40.000 50%   40.000 Titus Fonds

4 Den Haag Gemeentemuseum Den Haag Paul-Elie Ranson, Christus en Boeddha  130.000 33%  107.500  15.000 
7.500

Schorer Romeijn Grothe Fonds
Van Beekhof Fonds

5 Den Haag Mauritshuis Drie schilderijen  400.000 31%  345.000  40.000
15.000 

Themafonds 17de-eeuwse schilderkunst
Fonds 1931

6 Dordrecht Dordrechts Museum Godfried Schalcken, Studie van een jongen die opkijkt  112.500 50%  85.000 15.000 
12.500   

Daan Cevat Fonds 
Willem en Mary Reus-de Lange Fonds

7 Enschede Rijksmuseum Twenthe John Constable, Landschap  1.500.000 n.n.b.  1.223.500  276.500   

8 Gorinchem Gorcums Museum Hyacinthe Rigaud, Portret van Abraham van Hoey  15.750 50%   14.000  1.750 Themafonds 18de-eeuwse schilderkunst

9 Gouda Museum Gouda Wouter Crabeth, Glasruit met de verrijzende Christus  4.500 50%   4.500 Mr. J.J.A.M. Kennis Fonds

10 Groningen Groninger Museum David LaChapelle, Seismic Shift  37.500 50%   27.500 
10.000

Titus Fonds
mr Rickert J-F. Blokhuis Fund

11 Haarlem Teylers Museum John Constable, Drie tekeningen  106.500 50%  91.500  15.000 Liente Dons Fonds (één tekening)

12 Laren Singer Laren Bart van der Leck, Compositie, 191718  250.000 48%  190.000   30.000
30.000

Innorosa Fonds
Fonds voor 20ste-eeuwse Nederlandse schilderkunst

13 Leiden Museum De Lakenhal Jan Wolkers, Selectie van vijf werken  100.000 31%  70.000 30.000 Innorosa Fonds

14 Leiden Museum Volkenkunde 
(Nat. Museum van Wereldculturen) Kawahara Keiga, Japans kamerscherm  150.000 35%  

79.500
49.000 
20.000
1.500 

Fonds van Utrecht & Gooi Cirkel 
Van Rijn Fonds 
Themafonds Toegepaste kunst en Design 
Themafonds Niet-Westerse kunst

15 Loosdrecht Kasteel-Museum Sypesteyn Manufactuur Oud-Loosdrecht, Schoorsteenset  9.500 50%   9.500

16 Purmerend Purmerends Museum Firma Wed. N.S.A. Brantjes & Co, 24 stukken sieraardewerk  30.000 50%   30.000  

17 Rotterdam Museum Boijmans Van Beuningen Meester van de Heilige Veronica, Drieluik  724.501 41%  644.501  45.000 
35.000

Themafonds Middeleeuwen en Renaissance
Fonds voor Klassieke Beeldende Kunst 

18 Utrecht/Amsterdam Centraal Museum/Stedelijk  Museum General Idea, AIDS Wallpaper  40.000 38%   40.000 Titus Fonds

Totaal gesteunde aankopen in 2018  3.793.751  2.787.001 400.000  606.750 

Hoorn vrijval Westfries Museum Caspar van Wittel, Gezicht op Hoorn -65.000 -65.000 Gehonoreerde aanvraag uit 2017, aankoop niet gerealiseerd

BEWUSTWORDING 2018

Fellowship  26.153  26.153 

Totaal bewustwording in 2018  26.153  26.153  

BELANGENBEHARTIGING 2018

Amsterdam Rijksmuseum Onderzoek naar inkttekeningen van Rembrandt 10.000  10.000 Van der Klaauw Fonds

Arnhem Museum Arnhem Onderzoek ten behoeve van de nieuwe collectiepresentatie  20.000  20.000 Fonds voor Onderzoek naar Moderne en Hedend. kunst

Hattem Voerman Museum Onderzoek naar Jan Voerman sr. en jr.  20.000  20.000 Ekkart Fonds

Helmond Museum Helmond Onderzoek naar Lucas Gassel  20.000  20.000 Schoufour-Martin Fonds

Leiden Rijksmuseum van Oudheden Onderzoek voor de restauratie van de papyrus van Kenna  10.000     10.000 Van der Klaauw Fonds

S. van Haaren (RUG) Deelonderzoek middeleeuwse manuscripten 2.500 2.500 Claudine de With Beurs

Totaal belangenbehartiging in 2018  82.500   82.500 

RESTAURATIE 2018

Alkmaar Stedelijk Museum Alkmaar Restauratie schuttersstuk Caesar van Everdingen  36.180     36.180 BankGiro Loterij Restauratiefonds

Leiden Museum De Lakenhal Restauratie wieg Cornelis van der Wilk  12.330  12.330 BankGiro Loterij Restauratiefonds

Totaal restauratie in 2018  48.510   48.510 

TOTAAL BESTEED AAN DOELSTELLING IN 2018  3.885.914  2.748.154  400.000  737.760 

Toegekende bedragen gesteunde werken

    Uit de algemene middelen, inclusief  
het Prins Bernhard Cultuurfonds

   Uit het BankGiro Loterij Aankoopfonds

   Uit Fondsen op Naam

Versterking op verschillende  

verzamelgebieden:

   Middeleeuwen en Renaissance

   17de-eeuwse schilderkunst

   18de-eeuwse schilderkunst

   Moderne kunst (ca. 1880-1950)

   Naoorlogse en Hedendaagse kunst

   Prenten en Tekeningen

   Keramiek

   Toegepaste kunst en Design

   Fotografie en Video

606.750

2.722.001

400.000

Elke aanwinst is een feest voor het 
museum en de bezoeker

Uit: ledenonderzoek 2018



Erfstellingen en legaten

In 2018 is de Vereniging in totaal tien keer bedacht in 
testamenten van leden, maar ook van iemand die bij 
leven geen lid was. In totaal heeft de Vereniging ruim  
€ 1,2 miljoen in grote dankbaarheid in ontvangst mogen 
nemen. Daarnaast heeft de Vereniging nog een surplus 
ontvangen van eerdere nalatenschappen ter hoogte van 
bijna € 2,1 miljoen. Erfenissen en legaten vallen in principe 
toe aan de reserves van de Vereniging, tenzij de erflater 
anders heeft bepaald. Zo komt het regelmatig voor dat 
conform de wens van de erflater met de nalatenschap 
een Fonds op Naam wordt ingesteld. Ook is het  
mogelijk dat de Vereniging zelf op de hoogte is van een 
bijzondere voorliefde van de erflater voor een bepaald 
verzamelgebied. In dat geval wordt afhankelijk van  
de hoogte van de nalatenschap, het geërfd vermogen 
toegevoegd aan een bestaand fonds – bijvoorbeeld een 
van de Themafondsen – of wordt ter herinnering aan  
de erflater een Fonds op Naam opgericht. 

p  In 2018 ontving de Vereniging Rembrandt de nalaten-
schap van de heer C.C. Mout, die naast een omvang-
rijk geldbedrag zijn inboedel naliet aan de Vereniging 
Rembrandt. Uit de inboedel zijn in opdracht van de 
Vereniging Rembrandt mogelijk museale stukken  
geïdentificeerd, die aan verschillende musea als 
schenking worden aangeboden. Conform de wens 
van de heer Mout wordt met zijn nalatenschap in 

2019 het Fonds Mout-Bouwman ingesteld met als 
doelstelling het financieren van museumaankopen 
van Nederlandse schilderkunst en werken op papier 
uit de eerste helft van de 20ste eeuw.

p  In 2018 hebben vijftien mensen geïnformeerd naar  
de mogelijkheden om na te laten aan de Vereniging 
Rembrandt. Als blijk van waardering schenkt de  
Vereniging Rembrandt speciale aandacht aan poten-
tiële erflaters, onder andere door hen uit te nodigen 
voor bijzondere ontvangsten of hen incidenteel te 
verassen met een attentie.

Financiële huishouding

FINANCIËN
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Eenmalige schenkingen en 
sponsoring

Naast structurele bijdragen in de vorm van contributie-, 
meester- en cirkellidmaatschappen ontvangt de Vereni-
ging Rembrandt ook eenmalige schenkingen. In 2018 
werd € 45.525 extra bijgedragen door de leden. Verder 
is er een eenmalige schenking ontvangen à € 100.000 ten 
behoeve van het Groninger Fonds en overige donaties 
met een totaalbedrag van € 100.469. 

Een lid van de Vereniging Rembrandt heeft de Vereni-
ging in 2018 het schilderij King Lear van Karel Appel  
geschonken onder de voorwaarde dat het schilderij in 
langdurig bruikleen wordt gegeven aan Museum de 
Fundatie. In 2011 schonk dit lid ook al onder dezelfde 
voorwaarde Appels Le roi couronné aan de Vereniging. 
Een bijzondere schenking, want een derde schilderij  
uit deze driedelige koningenreeks was al in eigendom 
van Museum de Fundatie, waarmee de serie weer  
compleet is – een grote wens van de schenker. 

In maart 2018 was de Vereniging aanwezig met een mini-
tentoonstelling op de TEFAF in Maastricht. De stand-
ruimte is aangeboden door de organisatie van de TEFAF 
en de verzekering van de kunstwerken gedurende de 
beurs door de firma Hiscox. 

Reserves en fondsen

De Vereniging Rembrandt heeft overige reserves en 
fondsen. Deze bestaan enerzijds uit fondsen met een 
specifieke doelstelling. Anderzijds beschikt de Vereniging 
over eigen reserves. De reserves worden aangewend 
om op lange termijn de statutaire doelstellingen van  
de Vereniging te ondersteunen en de continuïteit van 
de voorzienbare werkzaamheden te waarborgen. Deze 
 reserves worden alleen aangesproken als zich een aan-
koop van uitzonderlijk belang voordoet waarvan de 
 gewenste steun de reguliere middelen te boven gaat.

Het gezamenlijk vermogen van de fondsen en reserves 
worden belegd in effecten. De hierop behaalde rende-
menten, die jaarlijks sterk kunnen fluctueren, dienen ter 
dekking van de organisatiekosten. In de jaren waarin  
de behaalde rendementen hoger zijn dan de kosten van 
de organisatie, wordt het meerdere toegevoegd aan de 
reserves. In jaren waarin deze niet (geheel) worden ge-
dekt door de behaalde rendementen, komen de kosten 
ten laste van de eigen reserves. In 2017 is er – dankzij 
twee grote nalatenschappen – ruim € 10 miljoen toe- 
gevoegd, in 2018 is er bijna € 0,4 miljoen onttrokken.  
Dat laatste heeft vooral te maken met het negatieve 
rendement van de beleggingen in het afgelopen jaar. 

Het streven van de Vereniging de contributies, nalaten-
schappen en giften van leden optimaal ten goede aan 
de doelstelling te laten komen, komt tot uiting in een 
beleggingsbeleid dat gericht is op een rendement 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 beleggings inkomsten in eerste 
instantie worden gebruikt om de organisatiekosten van 
de Vereniging te dekken. 

De eerder gehanteerde 25%-norm van het Centraal  
Bureau voor Fondsenwerving (CBF) hield in dat maximaal 
25% van de inkomsten uit eigen fondsenwerving  
werden besteed aan uitgaven voor fondsenwerving.  
De Vereniging Rembrandt bleef daar in 2018 net als 
voorgaande jaren met 7,8% ver onder.
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FINANCIËN  

Fondsen op Naam en Cirkels

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

Verantwoording

Het bestuur is verantwoordelijk voor de financiën  
van de Vereniging Rembrandt. Daarnaast is er een  
financiële commissie, bestaande uit drie leden van het 
bestuur onder wie de penningmeester, die organisato-
risch bij haar werkzaamheden wordt ondersteund door 
het hoofd financiën van de Vereniging. De financiële 
commissie komt ieder kwartaal bijeen en rapporteert 
aan het bestuur, dat de beslissingen neemt en verant-
woording aflegt in het jaarverslag en de Algemene  
Ledenvergadering.

Beleggingsbeleid

De Vereniging Rembrandt streeft naar verantwoord  
beheer, door zo professioneel mogelijk, met goed ren-
dement en tegen zo laag mogelijke kosten te beleggen, 
met oog voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. 
Het beleggingsbeleid van de Vereniging Rembrandt is 
vastgelegd in het op 22 september 2017 door het bestuur 
vastgestelde beleggingsreglement dat op de website 
van de Vereniging is gepubliceerd. In het beleggings-
beleid van de Vereniging staan centraal: een lange 
 beleggingshorizon, risicospreiding door diversificatie, 
beheers bare complexiteit, lage en transparante kosten, 
en maatschappelijk verantwoord beleggen. 

In het beleggingsbeleid is duurzaamheid op zorgvuldige 
wijze opgenomen. De Vereniging volgt United Nations 
Global Compact-principes op het gebied van mensen-
rechten, kinderarbeid, milieu, anticorruptie. Tabakson-
dernemingen worden ook uitgesloten. 

De penningmeester en het hoofd financiën hebben vier 
keer per jaar overleg – waarvan eenmaal met de hele  
financiële commissie – met de fiduciair vermogensbe-
heerder voor het evalueren van de beleggingsresultaten. 

Risicomanagement

De Vereniging Rembrandt inventariseert periodiek de 
risico’s die er voor de organisatie bestaan en de maat-
regelen die zijn getroffen om die te beheersen. Deze  
inventarisatie bestaat uit zo’n veertig punten met be-
trekking tot strategische risico’s, operationele risico’s, 
compliance en financiële verslaggeving. Het gaat om 
onderwerpen als databeveiliging, financiële reserves en 
het voldoen aan relevante wet- en regelgeving, inclusief 
doelstellingen op lange termijn. Van deze onderwerpen 
zijn de kans, impact en de beheersingsmaatregelen in 
kaart gebracht. 

De Vereniging heeft in 2018 het automatiseren van het 
betalingsverkeer en de ledenadministratie voortgezet, 
mede om het betaalgemak (introductie automatische 
incasso voor alle leden) te verbeteren. Vanwege de  
Algemene Verordening Gegevensbescherming die in 
mei 2018 van kracht werd, zijn de relevante beheer-
singsmaatregelen in 2018 nog verder aangescherpt.
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ORGANISATIE

Wie is wie bij de Vereniging?

Algemene Ledenvergadering

Het hoogste orgaan van de Vereniging Rembrandt is de 
Algemene Ledenvergadering. Zij stelt alle belangrijke 
zaken met betrekking tot de Vereniging vast, zoals be-
noemingen van de leden van het bestuur en van de 
raad van adviseurs, het jaarverslag, de jaarrekening, de 
begroting en beleidsvoornemens. Op 16 juni 2018 vond 
de Algemene Ledenvergadering plaats in Amsterdam. 

Bestuur

Het bestuur is samengesteld uit onafhankelijke experts 
uit de wetenschaps- en museumwereld, aangevuld met 
particuliere kunstkenners uit het maatschappelijk veld 
(zie www.verenigingrembrandt.nl voor korte biografieën). 
Bestuursleden worden benoemd voor een termijn van 

vier jaar en kunnen tweemaal voor eenzelfde termijn 
worden herbenoemd. In 2018 is een benoemings-
commissie in het leven geroepen, bestaande uit drie 
bestuursleden, die het benoemingsproces van bestuurs-
leden en adviseurs begeleidt. Bij de benoeming van 
nieuwe leden wordt goed gekeken welke expertise 
 binnen het bestuur of de raad van adviseurs ontbreekt.

Bestuur per 16 juni 2018
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. T.D.W. Dibbits
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 
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

In 2018 heeft het bestuur op haar verzoek afscheid ge-
nomen van mevrouw prof. mr. E.M.L. Moerel.

(Neven)functies
(Neven)functies in 2018 die voor het bestuurslidmaatschap 
van de Vereniging Rembrandt relevant (kunnen) zijn:

De heer drs. W. Weijland: directeur-bestuurder  
Rijksmuseum van Oudheden; lid raad van toezicht VSB 
Donatiefonds; lid bestuur VSB Vermogensfonds; lid  
bestuur Stichting Museumjeugduniversiteit

De heer dr. R.R. Kuijten: lid bestuur Stichting Corps-
museum & 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. T.D.W. Dibbits: hoofddirecteur Rijks- 
museum te Amsterdam; voorzitter raad van toezicht 
Stichting Amstel 218 (Collectie Six); lid bestuur De Pont, 
museum voor hedendaagse kunst; lid bestuur Stichting 
Beau Lieu et Beaux Arts; lid bestuur Stichting Duiven-
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voorde; lid raad van advies Koninklijk Oudheidkundig 
Genootschap; lid State Hermitage Museum International 
Advisory Board; comité van aanbeveling tentoonstelling 
Van Gogh, Cézanne, Fauconnier en de Bergense School, 
Stedelijk Museum Alkmaar

De heer drs. F.J. Duparc: lid bestuur Stichting Kasteel 
Middachten; lid keuringscommissie TEFAF 

De heer A.Ph.J. de Haseth Möller: lid bestuur Johan 
Maurits Compagnie; lid bestuur Vereniging Particulier 
Historische Buitenplaatsen

De heer mr. J.J.J. van Lanschot: voorzitter bestuur 
FIN (belangenvereniging van vermogensfondsen in  
Nederland); voorzitter bestuur SBF (Samenwerkende 
Brancheorganisaties Filantropie)

De heer drs. W.M.J. Pijbes: lid bestuur Museum Voor-
linden; directeur Stichting Droom en Daad; lid Board of 
Trustees TEFAF

Mevrouw dr. H.H. Pijzel-Dommisse: lid adviescom-
missie Monumentenzorg Prins Bernhard Cultuurfonds; 
lid raad van toezicht Huis Doorn; lid keuringscommissie 
TEFAF

Mevrouw mr. drs. T.S.M. van Schie: vicevoorzitter 
raad van toezicht Frans Hals Museum/ De Hallen

De heer drs. P.J. Schoon: directeur Dordrechts Museum; 
lid Commissie Museale Verwervingen sinds 1933; lid  
bestuur Brantsen van de Zyp Stichting; lid raad van 
commissarissen Vereeniging Nederlandsch Historisch 
Scheepvaart Museum

Raad van adviseurs

Dit orgaan adviseert het bestuur over aanvragen voor 
financiële steun bij kunstaankopen, maar ook over an-
dere zaken die de Vereniging aangaan, zoals fiscale 
zaken, belangenbehartiging, publiciteit, marketing en 
het werven van nieuwe leden. In 2018 is nagedacht 
over hoe de adviseurs efficiënter kunnen worden inge-
zet, waarbij een ieder wordt aangesproken op zijn of 
haar expertise. Dit heeft geresulteerd in het instellen 
van verschillende deelcommissies met leden van het 
bestuur, leden van de raad van adviseurs en medewer-
kers van het bureau, die vanaf 2019 advies zullen uit-
brengen aan het bestuur.

Raad van adviseurs per 16 juni 2018
Mevrouw drs. E. Barents
De heer drs. Q. B. Buvelot
De heer drs. B. Cornelis
De heer prof. dr. R.E.O. Ekkart 
De heer prof. dr. M. Forrer
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
Mevrouw drs. G.M.E. Knol
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. B. Rutten
De heer A. Rüger
De heer drs. K.J.J. Schampers
De heer prof. dr. M.S. Sellink
Mevrouw C.L.E. van Tets-van Tienhoven
Drs. C. baron van Tuyll van Serooskerken
Mevrouw dr. G. Uslu
Mevrouw ir. M.L.W. Vehmeijer-Verloop
Mevrouw mr. P.H.E. Voûte 
Jonkheer M.A. van Weede
 
De Vereniging heeft in 2018 afscheid genomen van de 
heer prof. dr. J.N.M. van Adrichem en de heer A.G.L. 
Strengers vanwege het aflopen van hun laatste statutai-
re termijn. De heer mr. H.F. Heerkens Thijssen en de 
heer prof. dr. V. Manuth werden voor een extra termijn 
herbenoemd. Tijdens de Algemene Ledenvergadering 
in 2018 werden als nieuwe adviseurs benoemd de heer 
drs. B. Cornelis, conservator National Gallery te Lon-
den, de heer A. Rüger, directeur Van Gogh Museum en 
mevrouw dr. G. Uslu, curator en docent cultureel erf-
goed, museologie en cultuurbeleid Universiteit van 
Amsterdam en adviseur Raad voor Cultuur. 

ORGANISATIE
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Beoordelingscommissie  
onderzoeksbeurzen

Deze commissie brengt advies uit aan het bestuur  
over de aanvragen voor onderzoeksbeurzen.

De heer prof. dr. R.E.O. Ekkart, voorzitter
De heer prof. dr. J.N.M. van Adrichem
Mevrouw dr. E.E.S. Gordenker
De heer prof. dr. F. Grijzenhout

Adviescommissie  
restauraties

Deze commissie adviseert bij aanvragen voor  
bijdragen aan restauraties. 

Mevrouw prof. dr. E. Hendriks, voorzitter
Mevrouw dr. K. Keune
Mevrouw drs. E.C. Abraham

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 
fondsenwerving. Ook in 2018 heeft deze commissie 
geen klacht in behandeling hoeven nemen.

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, ledenbeheer 
en ledenadministratie. De salarissen van de medewer-
kers van het bureau worden gebaseerd op de salaris-
schalen van de Museum-CAO. 

Eind 2018 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
Marloes (M.) van Leersum, marketing
Paul (P.J.R.) van den Biesen MA, mecenaat
Femke (F.M.) van Woerden-Tausk MA, communicatie
Dr. Gerdien (G.E.) Wuestman, publicaties, beurzen en 
restauraties
Hilbert (H.) Lootsma MA, onderzoek
Thomas (T.) Coumans MA, presentaties en ontvangsten
Carolien (J.C.) Haverkate, relatiebeheer
Laura (L.E.) Teeuwisse, directiesecretariaat
Kirsten (K.N.) Arends, ledenbeheer
Jolanda (J.C.) IJntema, ledenadministratie
Agnes (A.C.) Nahuys, ledenadministratie
Fenny (F.) van Dokkum, boekhouding

In 2018 zijn Thalina (T.A.L.) den Haring en Deborah (D.) 
van den Herik zeven respectievelijk vier maanden werk-
zaam geweest als medewerker (online) communicatie. 
Niels (N.G.H.) Weijenberg en Hugo (H.C.A.) van Winden 
hebben stage gelopen op de afdeling communicatie.

41  JAARVERSL AG VAN DE VERENIGING REMBRANDT 2018



Rembrandtfondsen en hun doelstelling

AANKOOP

FONDS DOELSTELLING (verkort) volledige doelstelling op de website van de Vereniging Rembrandt

Fondsen op Naam
Desirée Lambers Fonds (2018) Aankoop van kunst van na 1900 door vrouwelijke kunstenaars
Van Beekhof Fonds (2018) Aankoop van kunst uit de 20ste eeuw
Groninger Fonds [aankoop] (2018) Aankoop van kunst voor musea en andere instellingen in Groningen, Stad en Ommeland
R. en A. de Groot Fonds (2018) Aankoop van impressionistische schilderkunst
Schorer Romeijn Grothe Fonds (2017) Aankoop van schilderkunst, bij voorkeur voor in Den Haag gevestigde musea

J.G. van Oord Fonds [aankoop] (2017)
Aankoop van religieuze kunst, bij voorkeur op het terrein van het protestantisme en 
voor Museum Catharijneconvent

Mr Rickert Blokhuis Fund (2017) Aankoop van kunst op het gebied van ‘Photography, Humour & Design’
Eleonora Jeuken-Tesser Fonds (2016) Aankoop van kunst in het algemeen, bij voorkeur voor Museum Het Valkhof
Het Liesbeth van Dorp Fonds (2016) Aankoop van kunst van de Haagse School en het internationale impressionisme

Coleminks Fonds (2016)
Aankoop van kunst gerelateerd aan de landen Amerika, Brazilië, Zwitserland en 
Zuid-Afrika en/of de stad Haarlem

Drs. H.B. Philipp Fonds (2016) Bedoeld voor de doelstelling van de Vereniging in de breedste zin van het woord
Alida Fonds (2016) Aankoop van landschapsschilderkunst
Schoufour-Martin Fonds [aankoop] (2016) Aankoop van laat-middeleeuwse beeldhouwkunst
Fonds voor Klassieke Beeldende Kunst (2015) Aankoop van kunst van vóór 1910

Ruze Fonds (2015)
Aankoop van kunst van Nederlandse kunstenaars uit de eerste helft van de 20ste 
eeuw, bij voorkeur schilder- en beeldhouwkunst

Mevrouw M. Boersma Fonds (2015) Aankoop van 20ste-eeuwse schilderkunst met een voorkeur voor figuratieve kunst

Nationaal Fonds Kunstbezit (2014)
Aankoop van kunst van evident en eminent belang voor het Nederlands openbaar 
kunstbezit

Fonds 1931 (2014) Aankoop van kunst en toegepaste kunst in het algemeen
Innorosa Fonds (2014) Aankoop van 20ste- en 21ste-eeuwse kunst, bij voorkeur glas, keramiek en fotografie

Mevrouw J.J. den Boer-den Herder Fonds (2014)
Aankoop van schilderkunst tot 1950, kerkbeelden van vóór 1800 en aan farmacie 
gerelateerde kunstvoorwerpen

E.A. en C.M. Alkema-Hilbrands Fonds (2014)
Aankoop van 20ste-eeuwse Nederlandse beeldende kunst met een voorkeur voor 
Nederlandse abstracte kunst van het interbellum

Mr. J.J.A.M. Kennis Fonds (2013) Aankoop van kunst vanaf 1500 met een voorkeur voor kerkelijke kunst
Mevrouw dr. E. Frederiks Fonds (2013) Aankoop van schilderkunst of toegepaste kunst van vóór 1880
Maljers-de Jongh Fonds (2012) Aankoop van kunst uit de periode 1850-1920
Liente Dons Fonds (2012) Aankoop van tekeningen en aquarellen

A. Quist-Rütter Fonds (2012)
Aankopen van kunst(voorwerpen) voor bij voorkeur het Kröller-Müller Museum, 
Museum Beelden aan Zee of het Cobra Museum

Willem en Mary Reus-de Lange Fonds (2012)
Aankoop van toegepaste kunst en kunstvoorwerpen voor Huis Van Gijn, het 
Dordrechts Museum en Erfgoedcentrum DiEP (thans Regionaal Archief Dordrecht), 
bij voorkeur gerelateerd aan de stad Dordrecht en regio

Gisbert van Laack Fonds (2011)
Aankoop van kunst(voorwerpen) met onder meer een relatie tot de Rijnvaart en de 
stad en haven van Rotterdam

BankGiro Loterij Aankoopfonds (2010) Aankopen voor musea die geen directe steun van de BankGiro Loterij ontvangen
P.H. Soeters Fonds voor 20ste-eeuwse Glaskunst (2010) Aankoop van 20ste-eeuwse, bij voorkeur Nederlandse glaskunst
Kruger Fonds (2010) Aankoop van kunst bij voorkeur met een relatie met de Nederlandse architectuur
A.M. Roeters van Lennep Fonds (2010) Aankoop van schilderkunst of toegepaste kunst van vóór 1850
Claude Monet Fonds (2009) Aankoop van impressionistische schilderkunst
Fonds Leppink-Postuma (2008) Aankopen voor Rijksmuseum Twenthe of een van de andere Overijsselse musea
Fonds voor 20ste-eeuwse Nederlandse Schilderkunst (2007) Aankoop van Nederlandse schilderkunst uit de 20ste eeuw
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Ina van Doormaal Fonds (2006) Aankoop van werken uit de school van Barbizon

Daan Cevat Fonds (2006)
Aankoop van kunst van Rembrandt of kunstenaars die hem hebben beïnvloed of 
door hem zijn geïnspireerd

Dura Kunstfonds (2002)
Aankoop van kunst voor bij voorkeur Rotterdamse musea, die bij voorkeur vanwege 
het onderwerp of de maker verbonden is aan Rotterdam en omgeving

Stortenbeker Fonds (2001) Aankoop van beeldende kunst en toegepaste kunst in het algemeen

Beatrijs de Rooy Fonds (1998)
Aankoop van bloemstillevens, objecten verbonden met het huis Oranje-Nassau en 
historieschilderkunst

Hendrik de Jong Fonds (1983) Aankoop van bij voorkeur tekeningen die tenminste 40 jaar oud zijn
Fonds Cleyndert (1967) Aankoop van kunstwerken in het algemeen
Nationaal Fonds 1930 (1930) Aankoop van kunstwerken in het algemeen
Cirkelfondsen
UK Circle Fund (2018) Aankoop van kunstwerken ten behoeve van Nederlandse openbare collecties

Jheronimus Fonds (2016)
Aankoop van kunstwerken met een voorkeur voor werken voor musea in Zuid-
Nederland

Hendrickje Fonds (2016)
Aankoop van kunstwerken met een voorkeur voor werken voor musea in Oost-
Nederland

Van Rijn Fonds (2014) Aankoop van kunstwerken in het algemeen
Saskia Fonds (2014) Aankoop van kunstwerken met een voorkeur voor werken voor musea in Friesland

KOG-Vereniging Rembrandt Fonds (2014)
Aankoop van kunstwerken van kunsthistorische en/of oudheidkundige betekenis 
voor Nederland

Caius Fonds (2012) Aankoop van kunstwerken in het algemeen

Utrecht & Gooi Cirkel (2011)
Aankoop van kunstwerken met een voorkeur voor werken voor musea in de 
provincie Utrecht en het Gooi

Titus Fonds (2004) Aankoop van kunstwerken op het gebied van naoorlogse en hedendaagse kunst
Themafondsen
Themafonds Oudheid en Archeologie Themafonds Fotografie
Themafonds Middeleeuwen en Renaissance Themafonds Keramiek
Themafonds 17de-eeuwse schilderkunst Themafonds Toegepaste kunst
Themafonds 18de-eeuwse schilderkunst Themafonds Glas
Themafonds 19de-eeuwse schilderkunst Themafonds Zilver
Themafonds Moderne en Hedendaagse kunst Themafonds Prenten en Tekeningen
Themafonds Niet-Westerse kunst (opgeheven in 2018) Themafonds Impressionisme (Claude Monet Fonds)
Themafonds Beeldhouwkunst

ONDERZOEKSBEURZEN

Fondsen op Naam

J.G. van Oord Fonds [onderzoek] (2017)
Kunsthistorisch collectiegerelateerd onderzoek, bij voorkeur met een nadruk op 
religieuze kunst, op het terrein van het protestantisme en voor Museum 
Catharijneconvent

Schoufour-Martin Fonds [onderzoek] (2016)
Kunsthistorisch collectiegerelateerd onderzoek, zo mogelijk met een nadruk op laat-
middeleeuwse beeldhouwkunst

Van der Klaauw Fonds (2015)
Onderzoek naar de materiële staat van kunstwerken op papier of op aanverwante 
dragers door een jonge restaurator

Open Fondsen op Naam/Themafondsen

Groninger Fonds [onderzoek] (2018)
Kunsthistorisch collectiegerelateerd onderzoek voor musea en andere instellingen in 
Groningen, Stad en Ommeland

Claudine de With Beurs (2017)
(Kunsthistorisch) onderzoek, of onderzoek dat een duidelijke relatie heeft met het 
openbaar kunstbezit en/of het mecenaat door een jonge promovendus

Fonds voor Onderzoek naar Moderne en 
Hedendaagse Kunst (2016)

Kunsthistorisch collectiegerelateerd onderzoek op het gebied van moderne en 
hedendaagse kunst

Ekkart Fonds (2012) Kunsthistorisch collectiegerelateerd onderzoek

RESTAURATIE

BankGiro Loterij Restauratiefonds [2018]
Restauratie van (kunst)voorwerpen voor musea die geen directe steun van de 
BankGiro Loterij ontvangen

Groninger Fonds [restauratie] (2018)
Restauratie van (kunst)voorwerpen voor musea en andere instellingen in Groningen, 
Stad en Ommeland
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BIJLAGE 2

Cultural governance

Erkend goed doel

Sinds 2016 is voor de goede doelen-sector de ‘Erken-
ningsregeling’ van kracht. De erkenningsregeling zorgt 
voor eenduidige en door de sector breed gedragen  
normen. Donateurs, leden en andere belanghebbenden 
kunnen erop vertrouwen dat erkende organisaties aan 
deze heldere en strikte normen voldoen. Het Centraal 
Bureau Fondsenwerving (CBF) is de onafhankelijke toe-
zichthouder van erkende doelen en controleert of de 
normen worden nageleefd.   
Per 1 juli 2016 is de Vereniging Rembrandt een ‘erkend 
goed doel’ dat wil zeggen dat de Vereniging voldoet 
aan de normen gesteld in de erkenningsregeling. 

Goed Bestuur

In 2018 heeft de FIN (Vereniging van Fondsen in Nederland) 
Commissie Goed Bestuur verklaard dat de Vereniging 
Rembrandt voldoet aan de FIN-Code Goed Bestuur.

Governance Code Cultuur

De Vereniging Rembrandt onderschrijft de Governance 
Code Cultuur. De Vereniging kent een bestuursmodel 
waarbij de directeur onder verantwoordelijkheid van 
het bestuur functioneert. Op gezette tijden wordt ge-
toetst of dit model goed aansluit bij de doelstelling en 
de organisatie van de Vereniging. Daarbij wordt tevens 
de raad van adviseurs en diens rol binnen de Vereniging 
betrokken. 
In tegenstelling tot veel andere goede doelenorganisaties 
is de Vereniging Rembrandt geen stichting. De rechts-
vorm van een vereniging past haar goed en komt tot 
uitdrukking in de sterke betrokkenheid van de leden. 
De Governance Code Cultuur is bekend bij de bestuurs-
leden en toepasbaar op de organisatie en de activiteiten 
van de Vereniging Rembrandt. In 2018 zijn de uitgangs-
punten van de Governance Code Cultuur regelmatig 
aan de orde geweest.

Bestuur en directie

Het bestuur legt zijn taken, verantwoordelijkheden  
en werkwijze vast en handelt in overeenstemming 
daarmee. Het bestuur van de Vereniging vervult ver-
schillende 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 doelstellin-
gen van de Vereniging. De directeur geeft leiding aan het 
bureau dat het uitgebreide aantal taken en activiteiten 
van de Vereniging ten uitvoer brengt. De directeur  
onderhoudt samen met de voorzitter van het bestuur 
het uitgebreide netwerk van de Vereniging en zij dragen 
zorg voor de vertegenwoordiging van de Vereniging  
bij relevante stakeholders en maatschappelijke organi-
saties. Ook een transparante publieke verantwoording 
van de activiteiten, de fondsenwerving en de besteding 
van de financiële middelen zijn een gezamenlijke 
verant woordelijkheid. De door het bestuur goedge-
keurde strategie en de begroting voor het nieuwe jaar 
zijn richtinggevend bij de uitvoering. Via het manage-

De directeur  
onderhoudt samen 
met de voorzitter 
van het bestuur  
het uitgebreide 
netwerk van de 
Vereniging
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mentinformatiesysteem 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 besprokene tijdens de bestuursvergaderingen 
worden door de secretaris van het bureau notulen op-
gesteld. 
Bestuursleden en de leden van de raad van adviseurs 
ontvangen geen bezoldiging. Jaarlijks evalueert het be-
stuur zijn eigen functioneren en dat van de directeur. 

ONAFHANKELIJK

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. Om de 
zorgvuldigheid en transparantie van de besluitvorming 
te waarborgen en belangenverstrengeling te voorkomen 
heeft het bestuur in 2018 het protocol steunverlening 
vastgesteld. Hierin is vastgelegd dat de meerderheid 
van de leden van het bestuur onafhankelijk is. Een 
 bestuurslid van de Vereniging Rembrandt kwalificeert 
als nietonafhankelijk als hij of zij (oud-)directeur,  
(oud-)bestuurder, (oud-)conservator, lid van een toe-
zichthoudend orgaan of bestuurder van een vrienden- 
of steunstichting van een museum is. De kwalificatie 
nietonafhankelijk vervalt voor voormalige directeu-
ren, bestuurders en conservatoren van musea na ver-
loop van twee jaar.  
Bestuursleden die een direct belang (zouden kunnen) 
hebben bij een aanvraag, zijn op geen enkele wijze 
 betrokken bij de advisering, bespreking, beraadslaging 
en besluitvorming van de betreffende aanvraag. Bij de 
 samenstelling van het bestuur wordt derhalve rekening 
gehouden met de gewenste verhouding tussen onafhan-
kelijke en niet-onafhankelijke bestuursleden. Eind 2018 
telde het bestuur 16 leden van wie 10 onafhankelijk.  
In 2018 zijn de profielen van het bestuur eveneens vast-
gesteld. Ook worden alle functies en nevenfuncties  
van de bestuursleden zorgvuldig geïnventariseerd, 
 bij ge houden en openbaar gemaakt. Daarnaast meldt 
ieder bestuurslid onmiddellijk uit eigen beweging een 
incidenteel potentieel tegenstrijdig belang zodra dat 
aan de orde is.

FINANCIËN

Het bestuur is verantwoordelijk voor het financiële be-
leid 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 risicobeheer-
sing 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 (meer-
jaren)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 managementinformatiesysteem  
kun nen de inkomsten en uitgaven doorlopend worden 
gevolgd in relatie tot de begroting. Specifieke doelstel-
lingen en projecten, alsmede de besteding van de mid-
delen worden in de bestuursvergaderingen geëvalueerd.

COMMUNICATIE

Het bestuur streeft naar optimale relaties met belang-
hebbenden, met gerichte aandacht voor de informatie-
verschaffing en de verwerking van wensen, vragen en 
klachten. Directe belanghebbenden van de Vereniging 
zijn de leden en de musea, oftewel de begunstigers en 
de begunstigden. Daarnaast zijn er nog vele verwante 
instellingen, zoals organisaties op het gebied van kunst 
en cultuur, fondsen, beleidsmakers, media, verzamelaars 
en andere relaties van de Vereniging waar contact mee 
wordt onderhouden. Door middel van het Bulletin, het 
jaarverslag, de website, nieuwsbrieven, persberichten 
en social media worden al deze belanghebbenden op 
de hoogte gehouden van de activiteiten van de Vereni-
ging. Ook organiseert de Vereniging naast de jaarlijkse 
Algemene Ledenvergadering andere bijeenkomsten in 
musea voor leden en relaties van de Vereniging.  
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Gesteunde aankopen in 2018 (zie pp. 34-35; twee aanwinsten worden in 2019 bekendgemaakt)
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Staande Afrikaanse man 
Maker onbekend (China)

Portret van Abraham van Hoey 
Hyacinthe Rigaud

Japans kamerscherm 
Kawahara Keiga

Schoorsteenset
Manufactuur Oud-Loosdrecht

Aardewerk reclamebord
(24 stukken gesteund)
Firma Wed. N.S.A. Brantjes & Co

Seismic Shift 
David LaChapelle

Glasruit met de verrijzende Christus 
Wouter Crabeth

Unending Lightning
Cristina Lucas

Christus en Boeddha
Paul-Elie Ranson

Tien interieurontwerpen
Laurent-Benoît Dewez



COLOFON
Ontwerp: van Rosmalen & Schenk, Amsterdam
Druk: Drukkerij Badoux, Houten

Omslagfoto: Marjon Gemmeke 
Tentoonstelling Als kunst je lief is,  
Kröller-Müller Museum

Beschermvrouwe Hare 
Koninklijke Hoogheid Prinses 
Beatrix der Nederlanden

Erelid: de heer mr. J.M. Boll, 2009

VERENIGING REMBRANDT

Denneweg 124 
2514 CL Den Haag
T: 070-4271720 
E: bureau@verenigingrembrandt.nl
www.verenigingrembrandt.nl

Bankrekeningnummer: 
(contributie) 
IBAN: NL21 ABNA 0252 2008 61

Aardewerk reclamebord
(24 stukken gesteund)
Firma Wed. N.S.A. Brantjes & Co

Drieluik
Meester van de Heilige Veronica

AIDS Wallpaper
General Idea

Zonder titel 
(vijf werken gesteund)
Jan Wolkers

De kerk in East Bergholt  
(drie werken gesteund)
John Constable 

Compositie, 1917-18
Bart van der Leck

Studie van een jongen die opkijkt
Godfried Schalcken

Rijksmuseum Twenthe in Enschede heeft in 2018 een schilderij van  
de Britse kunstenaar John Constable gekocht. Na onderhandelingen 
over de prijs en met een bijdrage van de Vereniging Rembrandt en 
een toezegging van het Nationaal Aankoopfonds van het ministerie 

van OCW samen met het Mondriaan Fonds was er voldoende  
basis ontstaan om tot aankoop over te gaan. Het museum heeft aan 
de betalingsverplichtingen voldaan, hetgeen door de verkopende 
partij wordt betwist. Het museum is in afwachting van de uitkomst 
van het geschil.



Jaarrekening van de 
Vereniging Rembrandt
 Statutair gevestigd te Amsterdam

inzake het boekjaar 2018
Den Haag, 21 mei 2018
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Balans per 31 december 2018 
(na bestemming resultaat)

JAARREKENING 2018

ACTIVA  31-12-2018  31-12-2017
   €   €

Materiële vaste activa (1)
Kunstvoorwerpen   1    1

Financiële vaste activa (2)
Effecten   46.475.382    44.519.581 

Vorderingen en overlopende activa (3) 2.797.618  5.163.758

Liquide middelen (4) 2.702.900  1.651.480
    5.500.518    6.815.238

    51.975.901   51.334.820

PASSIVA

Reserves en fondsen

Reserves (besteedbaar)
Overige reserves (5) 30.901.045  31.931.286
Bestemmingsreserves (6) 893.085  893.085
Totaal reserves  31.794.130  32.824.371

Fondsen (geoormerkt) (7)
Rembrandtfondsen op Naam  12.228.661  11.781.694
Nationaal Fonds Kunstbezit 3.842.960  3.961.814
Themafondsen 1.235.744  1.057.994
Cirkels 453.433  324.426
Totaal Fondsen en Cirkels  17.760.798  17.125.928

Totaal reserves en fondsen  49.554.928  49.950.299

Kortlopende schulden (8)  2.420.973  1.384.521

   51.975.901  51.334.820



Staat van baten en lasten over 2018
(en resultaatbestemming)

   2018  2018  2017  2019
   Werkelijk  €  Begroting  €  Werkelijk  €  Begroting  €
Baten       
Baten van particulieren (9)
Contributies 689.674   863.000   665.113   836.000 
Giften 1.513.429   1.846.000   1.316.403   1.570.000 
Erfstellingen en legaten 3.299.101  p.m.  9.667.785  p.m.
    5.502.204    2.709.000    11.649.301    2.406.000 
Baten van loterijorganisaties (10)
Bijdrage BankGiro Loterij 900.000  400.000  400.000  400.000
    900.000    400.000    400.000    400.000 
Baten van andere organisaties 
zonder winststreven (11)
Bijdrage Prins Bernhard Cultuurfonds 650.000  650.000  650.000  650.000
   650.000  650.000  650.000  650.000

Som van de geworven baten  7.052.204  3.759.000  12.699.301  3.456.000

Lasten     
Besteed aan doelstellingen (12)     
Kunstaankopen 3.728.751  p.m.  3.395.404  p.m.
Nationaal Fonds Kunstbezit  —  p.m.  723.493  p.m.
Restauraties 48.510  p.m.  —  p.m.
Belangenbehartiging onderzoeksprojecten 82.500  p.m.  62.500  p.m.
Belangenbehartiging externe kosten —  p.m.  —  p.m.
Bewustwording 26.153  p.m.  2.455  p.m.
   3.885.914  p.m.  4.183.852  p.m.
Kosten eigen organisatie (13)     
Personeelskosten 1.008.561  978.000  864.734  1.227.000
Huisvestingskosten 76.121  62.000  68.426  104.000
Publiciteit en communicatie 606.969  594.000  521.331  494.000
Automatisering 175.226  140.000  121.128  200.000
Accountants en administratiekosten 18.710  33.000  25.658  22.000
Kantoorkosten 55.066  45.000  46.539  67.000
Algemene kosten 111.993  61.000  59.703  78.000
   2.052.646  1.913.000  1.707.519  2.192.000

Som van de lasten*  5.938.560  1.913.000  5.891.371  2.192.000
     
Saldo voor financiële baten en lasten  1.113.644  1.846.000  6.807.930  1.264.000
     
Baten uit beleggingen en rentebaten (14)     
Directe baten 54.826  —  74.176  —
Valutaresultaat —  —   —   —
Koersresultaat effecten -1.452.386  1.098.000  3.348.070  1.200.000
    -1.397.560   1.098.000    3.422.246    1.200.000 
Kosten van beleggingen (15)  111.455  125.000  109.314  125.000

Saldo financiële baten en lasten  -1.509.015  973.000  3.312.932  1.075.000
     
Saldo van baten en lasten  -395.371  2.819.000  10.120.862  2.339.000

Bestemming saldo van baten en lasten     
Onttrekking aan reserves (besteedbaar)  -1.030.241     7.379.408  
Bestemmingsreserves    
Onttrekking AcquoyNairac Fonds   —    — 
Toevoeging aan fondsen (geoormerkt)  753.724     3.464.947  
Onttrekking aan Nationaal Fonds Kunstbezit   118.854     723.493  

   -395.371     10.120.862  

Bestedingspercentage baten:                     55,10%  (3,89/7,05 mln)                       32,95%  (4,18/12,69 mln)
Bestedingspercentage lasten:                     65,44%  (3,89/5,94 mln)                      71,02%  (4,18/5,89 mln)

*Som der lasten wordt vertekend t.o.v. begroting omdat besteed aan doelstellingen in de begroting een p.m. post is.
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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 resultaats-
posten die geen operationele kasstroom met zich 
 meebrengen en voor kasstromen die in de betreffende 
 periode geen resultaatpost zijn.

Kasstroomoverzicht 2018 2017
  € €
Liquide middelen per 1 januari 1.651.480 1.287.477
Liquide middelen per 31 december 2.702.900 1.651.480
   
Te verklaren toename  1.051.420 364.003
   
Tekort volgens de staat van baten en lasten (2017: overschot) -395.371 10.120.862
Af: daarin begrepen koersresultaat effecten en valutaresultaat 1.452.386 -3.348.070
Toename beleggingen exclusief koerswinst (2017: toename) -3.408.187  -2.771.956
Afname: vorderingen op korte termijn (2017: toename) 2.366.140 -3.484.708
Toename: schulden op korte termijn (2017: afname) 1.036.452 -152.125
   
Saldo toename van liquide middelen 1.051.420 364.003
  

 

Kasstroomoverzicht 

JAARREKENING 2018
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Algemeen

Het doel van de Vereniging Rembrandt 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. 

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

Waarderingsgrondslagen

MATERIËLE VASTE ACTIVA  (1)

KUNST VOORWERPEN

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

FINANCIËLE VASTE ACTIVA (2)

EFFECTEN

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

VORDERINGEN EN OVERLOPENDE ACTIVA (3)

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

LIQUIDE MIDDELEN (4)

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

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

Het vermogen is gesplitst in reserves (besteedbaar) en 
fondsen (geoormerkt) bestaande uit 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 fonds-
vermogen 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. 

De te betalen premie dan wel de vooruitbetaalde 
premie per jaareinde wordt als overlopend passief res-
pectievelijk overlopend actief verantwoord. De pensioen-
regeling betreft een beschikbare premieregeling.

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

BATEN EN LASTEN

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

BATEN

BATEN VAN PARTICULIEREN (9)

De baten van particulieren (baten uit eigen fondsenwer-
ving) worden verantwoord voor het door de Vereniging 
ontvangen bedrag zonder dat de door de eigen organi-
satie gemaakte kosten in mindering zijn gebracht, tenzij 
anders vermeld. Als baten van particulieren worden aan-
gemerkt: donaties en giften, contributies, sponsoring, 
erfstellingen en legaten, en overige baten uit eigen 
fondsenwerving. Baten van bedrijven zijn dermate ge-
ring, dat zij derhalve ook tot de baten van particulieren 
gerekend worden. 

Baten uit nalatenschappen worden opgenomen in het 
boekjaar waarin de omvang betrouwbaar kan worden 
vastgesteld. Voorlopige uitbetalingen in de vorm van 
voorschotten worden in het boekjaar waarin ze worden 
ontvangen, verantwoord als baten uit nalatenschappen, 
voor zover deze niet reeds in een voorgaand boekjaar 
zijn verantwoord. Verkrijgingen belast met vruchtgebruik 
worden, indien van toepassing alleen in de toelichting 
vermeld. Zij worden pas in de staat van baten en lasten 
verantwoord bij het einde van het vruchtgebruik of bij 
eerdere verkoop van het bloot eigendom.

BATEN VAN LOTERIJORGANISATIES (10)

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

BATEN VAN ANDERE ORGANISATIES ZONDER 

WINSTSTREVEN (11)

Bijdragen ontvangen van andere fondsenwervende 
 instellingen worden verantwoord voor het door de 
 Vereniging ontvangen bedrag. De verwerking vindt 
plaats in het jaar waarin de bate is ontvangen dan wel 
door die derde is toegezegd.

Bijdragen die zijn ontvangen van sponsors, zijnde 
 bijdragen waar geen evenredige tegenprestatie voor de 
geleverde goederen of diensten tegenover staat, worden 

verantwoord als baten ontvangen van andere fondsen-
wervende instellingen.

LASTEN

BESTEDINGEN AAN DE DOELSTELLING (12)

Bestedingen aan de doelstelling betreffen de doel-
stellingen van de Vereniging zoals omschreven (op 
 pagina 76).

KOSTEN VAN DE EIGEN ORGANISATIE (13)

De organisatiekosten worden toegerekend aan het 
 verslagjaar waarop zij betrekking hebben. Voorzienbare 
verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong 
vinden voor het einde van het boekjaar worden meege-
nomen, indien zij voor het opmaken van de jaarrekening 
bekend zijn en waarvan de omvang redelijkerwijs is in 
te schatten. 

FINANCIËLE BATEN EN LASTEN

BATEN UIT BELEGGINGEN EN RENTEBATEN (14)

Rentebaten en beleggingsopbrengsten worden bruto 
verantwoord onder de post ‘rentebaten en baten uit 
beleggingen’. 

KOSTEN VAN BELEGGINGEN (15)

De kosten van beleggingen, zoals bankkosten en kosten 
van beheer door derden en de eigen organisatie worden 
afzonderlijk in de staat van baten en lasten verantwoord 
onder ‘kosten van beleggingen’. In de toelichting op de 
staat van baten en lasten wordt inzicht gegeven in de 
 financiële baten en lasten (resultaten van het beleggings-
beleid).

JAARREKENING 2018



55  JAARVERSL AG VAN DE VERENIGING REMBRANDT 2018

Grondslagen voor de 
 kostenverdeling

De kosten eigen organisatie bestaan uit:
— wervingskosten
— kosten ten behoeve van de doelstelling 
— kosten van beheer en administratie
— kosten van beleggingen

WERVINGSKOSTEN

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

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. In 2018 is deze toerekening 
 geverifieerd en dit leidde tot dezelfde verdeling. Dit 
heeft ertoe geleid dat 15% wordt toegerekend aan 
 wervingskosten, 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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De Vereniging Rembrandt hanteert een defensief be-
leggingsbeleid. Sinds december 2016 zijn de effecten in 
 beheer bij de fiduciair vermogensbeheerder TKPI Invest-
ments. De fiduciaire vermogensbeheerder heeft van de 

Vereniging een mandaat meegekregen, waarbij het 
 uitgangspunt is dat er belegd wordt in fondsen van TKP 
Investments met een beleggingsmix van 46,7% zakelijke 
waarden en 53,3 % vastrentende waarden en kas. 

Het verloop van de effecten is als volgt weer te geven:
 € €
Marktwaarde (beurswaarde) per 1 januari 2018 44.519.581
Bij: toename liquiditeit in 2018 binnen portefeuille 1.163.927
Bij: aankopen in 2018, tegen inkoopwaarde 5.916.279
  51.599.787
Af: verkopen in 2018, tegen verkoopwaarde  -3.672.019 
  47.927.768 
Ongerealiseerd resultaat 2018 -1.709.735
Gerealiseerd resultaat 2018 257.349
  -1.452.386

Marktwaarde (beurswaarde) per 31 december 2018  46.475.382 

Specificatie van de balanswaarde beleggingen: 31-12-18 31-12-17 
 € € 
Zakelijke waarden
Aandelen 17.624.738 18.951.806 
Onroerend goed fonds 2.073.117 2.273.600 
Vastrentende waarde 
Obligaties  24.012.949 21.627.749 
Overige (met name Money market)  2.764.578 1.666.426 

Marktwaarde (beurswaarde) per 31 december 46.475.382 44.519.581

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 
2018 met een totaal van € 1.955.801 toegenomen tot 
€ 46.475.382. 

Balans
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 Verder is er een beleggingsmandaat voor een Rembrandt-
fonds op Naam à € 1,2 miljoen die door een andere partij 
wordt beheerd. De Vereniging belegt niet in hedge-
fondsen of derivaten anders dan indirect via beleggings-
fondsen ter beheersing van (valuta) risico’s. Het bestuur 
is toegestaan een bandbreedte te hanteren tussen beide 
beleggingscategorieën van 10% waarbij de bepaalde 
percentages zich halverwege de bandbreedte bevinden. 
Overigens kan de Vereniging besluiten de zakelijke waar-
den tot 0% af te bouwen. Eind 2018 was 42% belegd in 
zakelijke waarden (eind 2017: 48%) en 58% in vastrenten-
de waarden en kas (eind 2017 52%). 

Van de per eind 2017 te vorderen erfstellingen en nalaten-
schappen werd begin 2018 al € 3 miljoen ontvangen.  
Het debiteurensaldo is afgenomen door goed debiteuren-
beheer. De waarborgsommen zijn toegenomen vanwege 
de uitbreiding van de huur met de begane grond. Museum 
Prinsenhof heeft in 2018 € 11.000 terugbetaald van de 

renteloze lening vanwege een aanvraag uit 2015 die bij 
aanvang € 32.000 was.

VORDERINGEN EN OVERLOPENDE ACTIVA  (3)

Vorderingen en overlopende activa 31-12-18 31-12-17
  € €
Erfstellingen en legaten 2.717.225 5.057.225
Overige vorderingen en overlopende activa 80.393 106.533
 2.797.618 5.163.758

Erfstellingen en legaten
Erfstellingen en legaten per 1 januari  5.057.225 1.499.109
Toezeggingen gedurende het boekjaar (Erfstellingen en legaten) 3.299.246 9.709.616
Afwaardering nalatenschappen voorgaande jaren -145 -41.831
 8.356.326 11.166.894
Ontvangsten gedurende het boekjaar -5.639.101 -6.109.669
Erfstellingen en legaten per 31 december 2.717.225 5.057.225

Overige vorderingen en overlopende activa
Debiteuren 25.459 36.173
Nog te ontvangen overige bedragen  13.905 29.912
Waarborgsommen 21.625 10.713
Vooruitbetaalde kosten 9.404 8.735
Lening u/g t.b.v. renteloze lening aan Museum Prinsenhof 10.000 21.000
 80.393 106.533
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LIQUIDE MIDDELEN  (4)

De liquide middelen zijn direct opeisbare tegoeden. 
Van de liquide middelen staat eind 2018 € 10.625 (2017: 
€ 11.453) op een beleggingsrekening. Op de rekening-
courant staat eind 2018 bij twee banken € 41.859 (2017: 
€ 235.305). De bedrijfsspaarrekening wordt aangehouden 
bij één bank. Het saldo per eind 2018 à circa € 2,7 mil-
joen is hoger dan eind 2017 (€ 1,4 miljoen) vanwege ver-
plichtingen die begin 2019 voldaan moesten worden.

Passiva

RESERVES EN FONDSEN

RESERVES (BESTEEDBAAR) 

OVERIGE RESERVES (5)

Dit is het gedeelte van reserves en fondsen 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 mevrouw 
Acquoy-Nairac. In 2018 onderging het fondsvermogen 
à € 893.085 geen wijziging.

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 2018 bedroeg 
€ 17.125.928. De Vereniging Rembrandt bestemt het 
jaarlijkse rendement van de fondsen in principe ten be-
hoeve van de algemene middelen van de Vereniging 
Rembrandt. Na toevoeging van de dotaties en na aftrek 
van de bijdragen voor alle fondsen en na verrekening 
van rente/rendement en beleggingskosten van enkele 
fondsen is de stand van de fondsen € 17.760.798 per 
31 december 2018. Het saldo van de Rembrandtfondsen 
op Naam, Themafondsen en Cirkelfondsen is in 2018 
met € 753.724 toegenomen. Aan het Nationaal Fonds 
Kunstbezit is in 2018 een negatief netto rendement à 
€ 118.854 toegerekend en onttrokken. De bijdragen  
van deze fondsen zijn voor de doelstellingen aankoop, 
restauratie en/of onderzoek.

A ANKOOP

REMBRANDTFONDSEN OP NAAM 

Een Rembrandtfonds op Naam is een apart geadminis-
treerd 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. 

Liquide middelen  2018  2017 
 € €
 Beleggersrekening   10.625   11.453 
 Rekening-courant   41.859   235.305 
 Bedrijfsspaarrekening   2.650.416   1.404.722 

Saldo per 31 december   2.702.900   1.651.480 

Overige reserves  2018 2017
 € €
Saldo per 1 januari 31.931.286 24.551.878
Bij: uit bestemming saldo staat van baten en lasten  -1.030.241 7.379.408

Saldo per 31 december 30.901.045 31.931.286
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Desirée Lambers Fonds (2018)
De doelstelling van het in 2018 opgerichte fonds is het 
ondersteunen van aankopen van kunst gemaakt na 
1900 door vrouwelijke kunstenaars en kunst die naar 
het oordeel van de Vereniging Rembrandt hiermee 
 verband houdt. Gedurende vijf jaar wordt door de op-
richter van het fonds jaarlijks een donatie gedaan van 
€ 15.000, waardoor er in 2018 € 15.000 aan het fonds is 
toegevoegd.
 
Van Beekhof Fonds (2018)
De doelstelling van het in 2018 opgerichte fonds is het 
financieel ondersteunen van kunstaankopen uit de 
20ste eeuw, 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 bevor-
derlijk kan zijn. Gedurende vijf jaar wordt door de op-
richter van het fonds jaarlijks een donatie gedaan van 
€ 15.000, waardoor er in 2018 € 15.000 aan het fonds is 
toegevoegd. In 2018 is € 7.500 ten laste van dit fonds 
gebracht als bijdrage aan de aankoop van Christus en 
Boedha van Paul-Elie Ranson door Gemeentemuseum 
Den Haag.

R. en A. de Groot Fonds (2018)
De doelstelling van het in 2018 opgerichte fonds is het 
ondersteunen van aankopen van kunst, met daarbij  
een voorkeur voor impressionistische kunst. Gedurende 
vijf jaar wordt door de oprichter van het fonds jaarlijks 
een donatie gedaan van € 15.000, waardoor er in 2018 
€ 15.000 aan het fonds is toegevoegd.

Groninger Fonds (2018)
Het in 2018 opgerichte Groninger Fonds heeft een drie-
ledige doelstelling en is bedoeld voor musea in de stad 
of de provincie Groningen. Het kan worden aangesproken 
voor het steunen van collectiegerelateerd onderzoek, 
voor de aankoop van kunstwerken en voor de restauratie 
van werken in de collectie. Het fonds staat open voor 
bijdragen van derden die de doelstelling onderschrijven. 
In 2018 is uit dien hoofde € 100.000 aan het fonds-
vermogen toegevoegd. 

Schorer Romeijn Grothe Fonds (2017)
De doelstelling van het in 2017 opgerichte fonds is het 
financieel ondersteunen van kunstaankopen van schilder-
kunst, met een voorkeur voor ondersteuning van aan-

kopen door in ’s-Gravenhage gevestigde musea, 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. Gedurende 
vijf jaar wordt door de oprichters van het fonds jaarlijks 
een donatie gedaan van € 15.000, waardoor er in 2018 
€ 15.000 aan het fonds is toegevoegd. In 2018 is 
€ 15.000 ten laste van dit fonds gebracht als bijdrage 
aan de aankoop van Christus en Boedha van Paul-Elie 
Ranson door Gemeentemuseum Den Haag.

J.G. van Oord Fonds [aankoop] (2017)
De doelstelling van het in 2017 opgerichte J.G. van Oord 
Fonds is tweeledig: 
A. het financieel ondersteunen van de versterking van 
aan een collectie gerelateerde kennis van kunst in het 
algemeen, zo mogelijk met nadruk op religieuze kunst, bij 
voorkeur op het terrein van het protestantisme, en bij 
voorkeur ten behoeve van Museum Catharijneconvent en
B. het financieel ondersteunen van aankopen van 
 religieuze kunst, bij voorkeur op het terrein van het 
protestantisme, ten behoeve van het Nederlands open-
baar kunstbezit met een voorkeur voor de collectie van 
Museum Catharijneconvent, één en ander in de ruimste 
zin des woords en voorts al hetgeen daarmee naar het 
oordeel van de Vereniging Rembrandt verband houdt of 
daartoe bevorderlijk kan zijn, hierna te noemen “het 
aankoopfonds”.

Met de ontvangst van een eenmalige toevoeging van 
€ 75.000 uit de nalatenschap van de oprichter is het 
fonds in 2017 ingesteld en is 50% toegewezen aan het 
aankoopfonds. Het fondsvermogen à € 37.500 onder-
ging in 2018 geen wijziging. 

Mr Rickert J-F. Blokhuis Fund (2017)
De doelstelling van het in 2017 opgerichte fonds is  
het financieel ondersteunen van kunstaankopen van 
‘Photography, Humour & Design’, 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. Gedurende vijf jaar 
wordt door de oprichter van het fonds jaarlijks een do-
natie gedaan van € 15.000, waardoor er in 2018 € 15.000 
aan het fonds is toegevoegd. In 2018 is € 10.000 ten laste 
van dit fonds gebracht als bijdrage aan de aankoop van 
Seismic Shift van David LaChapelle door het Groninger 
Museum.
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Eleonora Jeuken-Tesser 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 mogelijkheid 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 2018 € 15.000 aan het fonds is toege-
voegd. 

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 2018 onderging het fondsvermogen à € 80.000 
geen wijziging.

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 bevor-
derlijk kan zijn. Gedurende vijf jaar wordt door de op-
richters van het fonds jaarlijks een donatie gedaan van  
€ 15.000, waardoor er in 2018 € 15.000 aan het fonds is 
toegevoegd. 

Drs. H.B. Philipp Fonds (2016)
In januari 2014 heeft de Vereniging een legaat ontvangen 
van de overleden heer Philipp. Na ontvangst van het 
volledige bedrag van het legaat, is in 2016 het Drs. H.B. 
Philipp Fonds voor € 111.142 ingesteld. Het Drs. H.B. 
Philipp Fonds is ingesteld met een bepaling dat uitslui-
tend het rendement van dit legaat mag worden besteed 
aan de doelstelling van de Vereniging Rembrandt. Er is 

in 2018 een negatief rendement à € 3.697 toegerekend 
en onttrokken aan het fonds.

Alida Fonds (2015)
In september 2015 is de Vereniging opgenomen met 
een legaat in een testament. Het legaat is in 2016 ont-
vangen, 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 2018 onderging het 
fondsvermogen à € 25.000 geen wijziging.

Schoufour-Martin Fonds [aankoop](2015)
De doelstelling van het in 2015 opgerichte Schoufour-
Martin Fonds 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. 

A. Enerzijds is de doelstelling het financieel onder-
steunen van aankopen van laat-middeleeuwse beeld-
houwkunst 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 bevor-
derlijk kan zijn, hierna te noemen: ‘het aankoopfonds’.

B. Anderzijds is de doelstelling het financieel onder-
steunen van de versterking van aan een collectie gerela-
teerde kennis van kunst in het algemeen, zo mogelijk 
met nadruk op laat-middeleeuwse kunst. 

Met de ontvangst van een eenmalige schenking van 
€ 300.000 is het fonds in 2016 ingesteld en 50% toege-
wezen aan het aankoopfonds. In 2018 onderging het 
fondsvermogen à € 140.000 geen wijziging.

Fonds voor Klassieke Beeldende Kunst (2015)
De doelstelling van het in 2015 opgerichte fonds is het 
ondersteunen van kunstaankopen van vóór 1910, 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. Gedu-
rende vijf jaar wordt door de oprichters van het fonds 
jaarlijks een donatie gedaan van € 17.500, waardoor er 
in 2018 € 17.500 aan het fonds is toegevoegd. In 2018 is 
€ 35.000 ten laste van dit fonds gebracht als bijdrage aan 
de aankoop van het drieluik van de meester van de Heilige 
Veronica door het Museum Boijmans Van Beuningen.
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Ruze Fonds (2015)
De doelstelling van het in 2015 opgerichte Ruze Fonds 
is het ondersteunen van aankopen van werken door 
Nederlandse kunstenaars uit de eerste helft van de 
20ste eeuw, bij voorkeur schilderkunst en beeldhouw-
kunst. Met een eenmalige schenking à € 75.000 is het 
fonds in juli 2015 ingesteld.
In 2018 onderging het fondsvermogen à € 54.000 geen 
wijziging.

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 2018 onderging het fondsvermogen 
à € 247.759 geen wijziging.

Nationaal Fonds Kunstbezit (2014)
Het Nationaal Fonds Kunstbezit steunt aankopen die 
van evident en eminent belang zijn voor het Nederlands 
openbaar kunstbezit. Dit Fonds op Naam is voortgeko-
men uit de Stichting Nationaal Fonds Kunstbezit (SNFK), 
dat altijd nauw verbonden was met de Vereniging Rem-
brandt. Op 31 december 2014 is de SNFK omgezet in een 
Fonds op Naam met een fondsvermogen van € 4.827.073 
binnen de Vereniging Rembrandt. De raad van toezicht 
is gehandhaafd om het maatschappelijk belang van dit 
fonds te waarborgen. Het vermogen wordt sinds medio 
december 2016 niet meer apart geadministreerd. In 2018 
is - € 118.854 netto rendement toegerekend en onttrok-
ken aan het fonds. Er is in 2018 een aanvraag ten laste 
van het Nationaal Fonds Kunstbezit goedgekeurd, maar 
deze was overboden.

De raad van toezicht is per 31 december 2018  
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 drs. C.O.A. Baron Schimmelpenninck  
van der Oije
Prof. dr. F. Sonneveldt

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 
daarmede, naar het oordeel van de Vereniging Rem-
brandt, verband houdt of daaraan bevorderlijk kan 
zijn. In 2018 is € 15.000 ten laste van dit fonds gebracht 
als bijdrage aan de aankoop van Allegorieën van de 
Lente, Herfst en Winter van Nicolaes Berchem door 
het Mauritshuis.
 
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 2018 € 30.000 is toegevoegd 
aan het fonds. In 2018 is € 60.000 ten laste van dit fonds 
gebracht als bijdrage aan aankopen van vijf werken van 
Jan Wolkers door Museum De Lakenhal en Compositie, 
191718 van Bart van der Leck door Singer Laren.

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 echt-
genote, mevrouw J.J. den Boer-den Herder. De doel-
stelling 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 2018 onderging het 
fondsvermogen à € 115.000 geen wijziging.

E.A. en C.M. Alkema-Hilbrands Fonds (2014)
De doelstelling van het in oktober 2014 opgerichte  
E.A. en C.M. Alkema-Hilbrands Fonds is de bevordering 
van 20ste-eeuwse Nederlandse beeldende kunst – met 
een voorkeur voor Nederlandse abstracte schilderkunst 
van het interbellum – met inbegrip van daaraan verwante 
toegepaste kunst. Gedurende vijf jaar wordt door de 
schenkers jaarlijks een donatie gedaan van € 16.000, waar-
door er in 2018 € 16.000 is toegevoegd aan het fonds. 
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 Stand per Rente/rend. Bij: Dotatie Af: Bijdragen Stand per
 1-1-2018   Totaal  31-12-2018
AANKOOP
Rembrandtfondsen op Naam
Desirée Lambers Fonds   15.000    15.000 
Van Beekhof Fonds   15.000   7.500   7.500 
R. en A. de Groot Fonds   15.000    15.000 
Groninger Fonds [open fonds, div. doelstellingen]   100.000    100.000 
Schorer Romeijn Grothe Fonds  15.000    15.000   15.000   15.000 
J.G. van Oord Fonds [aankoop]  37.500      37.500 
mr Rickert J-F. Blokhuis Fund  15.000    15.000   10.000   20.000 
Eleonora Jeuken-Tesser Fonds   15.000    15.000    30.000 
Het Liesbeth van Dorp Fonds   80.000      80.000 
Coleminks Fonds   15.000    15.000    30.000 
Drs. H.B. Philipp Fonds   123.227   -3.697     119.530 
Alida Fonds   25.000      25.000 
Schoufour-Martin Fonds [aankoop]   140.000      140.000 
Fonds voor Klassieke Beeldende Kunst   17.500    17.500   35.000     
Ruze Fonds  54.000      54.000 
Mevrouw M. Boersma Fonds   247.759      247.759 
Nationaal Fonds Kunstbezit  3.961.814   -118.854     3.842.960 
Fonds 1931  75.000     15.000   60.000 
Innorosa Fonds  75.000    30.000   60.000   45.000 
Mevrouw J.J. den Boer-den Herder Fonds  115.000         115.000 
E.A. en C.M. Alkema-Hilbrands Fonds  44.000    16.000    60.000 
Mr. J.J.A.M. Kennis Fonds  48.250    15.000   4.500   58.750 
Mevrouw dr. E. Frederiks Fonds  196.000      196.000 
Willem en Mary Reus-de Lange Fonds   370.283     12.500   357.783 
Maljers-de Jongh Fonds  40.000    20.000    60.000 
Liente Dons Fonds  45.000     15.000   30.000 
A. Quist-Rütter Fonds  243.283      243.283 
Gisbert van Laack Fonds  614.707      614.707 
BankGiro Loterij Aankoopfonds  40.961    400.000   400.000   40.961 
P.H. Soeters Fonds voor 20ste-eeuwse Glaskunst  77.250      77.250 
Kruger Fonds  48.299      48.299 
A.M. Roeters van Lennep Fonds  2.460.627      2.460.627 
Fonds Leppink-Postuma  32.500      32.500 
Fonds voor 20ste-eeuwse Nederlandse Schilderkunst  117.500    6.500   30.000   94.000 
Ina van Doormaal Fonds  100.000      100.000 
Daan Cevat Fonds  53.487     15.000   38.487 
Dura Kunstfonds  1.234.270   -65.451     1.168.819 
Stortenbeker Fonds  3.304.416      3.304.416 
Beatrijs de Rooy Fonds  797   14     811 
Hendrik de Jong Fonds  188.849   57     188.906 
Cleyndert Fonds   171.854   -945     170.909 
Nationaal Fonds 1930  1.086.874      1.086.874 
Totaal Rembrandtfondsen op Naam  15.531.008   -188.876   710.000   619.500   15.432.632 
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Themafondsen     
Middeleeuwen en Renaissance  31.500    14.000   45.000   500 
17de-eeuwse schilderkunst  106.560    41.000   40.000   107.560 
18de-eeuwse schilderkunst  16.000        1.750   14.250 
19de-eeuwse schilderkunst  44.000    26.500    70.500 
Impressionisme (Claude Monet Fonds)  134.000    26.000    160.000 
Moderne kunst  120.250    9.500    129.750 
Naoorlogse en Hedendaagse kunst  120.250    73.500    193.750 
Prenten en Tekeningen  81.866    18.000    99.866 
Beeldhouwkunst  100.000    7.500    107.500 
Toegepaste kunst en Design   29.879    6.000   20.000   15.879 
Zilver  18.750    29.500    48.250 
Glas  117.300    6.500    123.800 
Fotografie en Video  67.500    10.500    78.000 
Niet-Westerse kunst (opgeheven in 2018)   1.500        1.500     
Totaal Themafondsen  989.355       268.500   108.250   1.149.605 

Cirkelfondsen     
Titus Fonds  202.999    117.000   107.500   212.499 
Utrecht & Gooi Cirkel  45.268    60.000   79.500   25.768 
Caius Fonds  659    43.400   40.000   4.059 
Saskia Fonds  45.000    29.000    74.000 
Van Rijn Fonds      49.000   49.000    
KOG-Vereniging Rembrandt Fonds   30.500    20.000   3.000   47.500 
Jheronimus Fonds      20.200    20.200 
Hendrickje Fonds      45.000    45.000 
UK Circle Fund      24.407    24.407 
Totaal Cirkelfondsen  324.426       408.007   279.000   453.433 

ONDERZOEK     
Rembrandtfondsen op Naam      
Van der Klaauw Fonds   45.000    15.000   20.000   40.000 
Schoufour-Martin Fonds [onderzoek]   130.000     20.000   110.000 
J.G. van Oord Fonds [onderzoek]  37.500      37.500 
Totaal Rembrandtfondsen op Naam  212.500       15.000   40.000   187.500 

Open onderzoeksfondsen     
Fonds voor Onderzoek naar Moderne en Hedendaagse kunst   40.000    20.000   20.000   40.000 
Claudine de With Beurs  2.500     2.500     
Ekkart Fonds  26.139    40.000   20.000   46.139 
Totaal open onderzoeksfondsen   68.639       60.000   42.500   86.139 

RESTAURATIE     
Rembrandtfondsen op Naam      
BankGiro Loterij Restauratiefonds       500.000   48.510   451.490 
Totaal Rembrandtfondsen op Naam       500.000   48.510   451.490 
     
  17.125.928   -188.876   1.961.507   1.137.760   17.760.799 
     

 Stand per Rente/rend. Bij: Dotatie Af: Bijdragen Stand per 
 1-1-2018   Totaal  31-12-2018 
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Mr. J.J.A.M. Kennis Fonds (2013)
Het Mr. J.J. A.M. Kennis Fonds is opgericht op 31 decem-
ber 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 2018 € 15.000 is 
toegevoegd aan het fonds. In 2018 is € 4.500 ten laste 
van dit fonds gebracht als bijdrage aan de aankoop van 
het glasruitje Verrijzende Christus van Wouter Crabeth 
door Museum Gouda.

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 financiële 
steun bij de aankoop van werken van schilderkunst of 
kunstnijverheid van vóór 1880 ten behoeve van het 
 Nederlands openbaar kunstbezit. In 2018 onderging  
het fondsvermogen à € 196.000 geen wijziging.

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  
(deze organisatie bestaat niet meer onder deze naam) in 
Dordrecht, met een voorkeur voor kunstnijverheid, 
 textiel, meubelen en kunstvoorwerpen in ruimere zin, 
gerelateerd aan de stad Dordrecht en haar regio. In 2018 
is € 12.500 ten laste van dit fonds gebracht als bijdrage aan 
de aankoop van Studie van het hoofd van een jongen die 
opkijkt van Godefridus Schalcken door het Dordrechts 
Museum.

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 2018 € 20.000 aan 
het fonds is toegevoegd. 

Liente Dons Fonds (2012)
Dit fonds is opgericht op 5 december 2012. De doelstel-
ling van het fonds is het verlenen van financiële steun 
voor aankopen door Nederlandse musea van tekeningen 
en aquarellen in de breedste zin. In 2018 werd € 15.000 
ten laste van dit fonds gebracht als bijdrage aan aankopen 
van de tekening De kerk in East Bergholt, vanuit het zuiden 
van John Constable door het Teylers Museum.

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 ont-
bonden Stichting A. Quist-Rütter Fonds. Het fondsver-
mogen à € 243.283 bleef in 2018 ongewijzigd. 

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 onder-
ging in 2018 geen wijziging.

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 kunst-
werken door Nederlandse musea die zelf geen directe 
meerjarige bijdrage voor kunstaankopen van de Bank-
Giro 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 2018 is € 400.000 toegevoegd aan het fonds. In 
2018 werd € 400.000 ten laste van dit fonds gebracht als 
bijdrage aan aankopen van 24 stukken sieraardewerk 
van de Cuser collectie door het Purmerends Museum, 
John Constable door Rijksmuseum Twenthe, het Portret 
van Abraham van Hoey van Hyacinthe Rigaud door het 
Gorcums Museum, vijf werken van Jan Wolkers door 
Museum De Lakenhal en drie neoklassieke vazen Loos-
drechts porselein door Kasteel-Museum Sypesteyn.

JAARREKENING 2018



65  JAARVERSL AG VAN DE VERENIGING REMBRANDT 2018

P.H. Soeters Fonds voor 20ste-eeuwse glaskunst (2010)
Dit fonds is in 2010 opgericht door de heer P.H. Soeters. 
De doelstelling luidt: ‘Het verlenen van financiële  
steun voor de aankopen door Nederlandse musea van 
werken van 20ste-eeuwse, bij voorkeur Nederlandse 
glaskunst en al hetgeen daarmede, naar het oordeel van 
de Vereniging Rembrandt, verband houdt of daaraan 
bevorderlijk kan zijn.’ Het fondsvermogen à € 77.250 
onderging in 2018 geen wijziging. 

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 me-
vrouw 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 aanteke-
ning dat steun bij de aankoop van kunst die een relatie 
heeft met de Nederlandse architectuur een zekere voor-
keur geniet. Het fondsvermogen à € 48.299 onderging 
in 2018 geen wijziging.

A.M. Roeters van Lennep Fonds (2010)
Het A.M. Roeters van Lennep Fonds is ingesteld in 2010 
uit de nalatenschap van mevrouw A.M. Kronenberg-
Roeters van Lennep. De doelstelling van het fonds is 
het doen van schenkingen ten behoeve van de aankoop 
van werken van schilderkunst of kunstnijverheid van 
vóór 1850 ten behoeve van het Nederlands openbaar 
kunstbezit. Het fondsvermogen à € 2.460.627 onderging 
in 2018 geen wijziging.

Fonds Leppink-Postuma (2008)
De doelstelling van dit fonds is het doen van schenkingen 
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 fonds-
vermogen à € 32.500 onderging in 2018 geen wijziging.

Fonds voor 20ste-eeuwse Nederlandse Schilderkunst 
(2007)
Op 14 december 2007 werd dit fonds opgericht. De doel-
stelling 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 2018 versterkt met 
€ 6.500 door een schenking. In 2018 is € 30.000 ten 
laste van dit fonds gebracht als bijdrage aan de aankoop 
Compositie, 191718 van Bart van der Leck door Singer 
Laren. 

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 ver-
lenen 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 2018 geen wijziging.

Daan Cevat Fonds (2006)
De doelstelling van dit fonds is het verlenen van 
 financiële steun voor de aankoop van werken van 
 Rembrandt alsmede van kunstenaars door wie 
 Rembrandt is beïnvloed of werken van kunstenaars  
die door Rembrandt zijn geïnspireerd. Het fonds werd 
op 18 augustus 2006 ingesteld door een periodieke 
schenking van € 30.000 over een periode van vijf jaar.  
In 2018 is € 15.000 ten laste van dit fonds gebracht als 
bijdrage aan de aankoop van Studie van het hoofd van 
een jongen die opkijkt van Godefridus Schalcken door 
het Dordrechts Museum.

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 aankopen door 
Nederlandse – bij voorkeur Rotterdamse – musea van 
kunstwerken voor museale collecties die bij voorkeur 
ofwel vanwege het onderwerp ofwel vanwege de maker 
van het desbetreffende kunstwerk verbonden zijn aan 
Rotterdam en haar omgeving, alles onder de voorwaarde 
dat de desbetreffende kunstwerken regelmatig openbaar 
in het desbetreffende museum tentoongesteld worden.’ 
De schenkingen dienen bij voorkeur te geschieden voor 
de aankoop van historische en/of ‘herkenbare’ kunst-
werken, zijnde schilderijen, prenten, tekeningen, zilve-
ren of glazen kunstvoorwerpen en beeldhouwwerken. 
Het fonds wordt geacht te bestaan uit beleggingen met 
een vaste samenstelling.
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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 2018 is - € 65.451 netto rendement onttrokken 
aan het fonds.

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 mid-
dels een periodieke schenking. In 2017 is het volledige 
legaat van mevrouw Stortenbeker à € 2.834.661 toege-
voegd aan dit fonds. Het fondsvermogen à € 3.304.416 
onderging in 2018 geen wijziging.

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 historieschilderkunst 
van vóór 1900 en al hetgeen daarmede, naar het oor-
deel van de Vereniging, verband houdt of daaraan be-
vorderlijk kan zijn. Het fonds onderging in 2018 een ge-
ringe aanpassing. 

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 2018 is € 57 rente aan 
het fonds toegevoegd. 

Cleyndert Fonds (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 be-
staan uit vastrentende beleggingen. In 2018 is uit dien 
hoofde - € 945 rendement aan het fondsvermogen ont-
trokken. 

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 kunstwer-
ken. 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 Ne-
derlands openbaar kunstbezit. In 2018 onderging het 
fondsvermogen à € 1.086.874 geen wijziging. 

THEMAFONDSEN

Themafondsen zijn apart geadministreerde fondsen die 
elk corresponderen met een specifiek verzamelgebied. 
Een Themafonds wordt gebruikt voor het steunen van 
aankopen binnen het aangegeven verzamelgebied. Het 
toewijzen van een schenking aan een Themafonds is 
mogelijk vanaf een schenking van tenminste € 1.000. 

Middeleeuwen en Renaissance (2013)
De doelstelling van het fonds is het verlenen van finan-
ciële steun bij de aankoop van kunst uit de middeleeu-
wen en de renaissance door musea. Het fonds is in 2013 
ingesteld en het fondsvermogen is in 2018 versterkt met 
periodieke schenkingen met een totaalbedrag van 
€ 14.000. In 2018 is € 45.000 ten laste van dit fonds ge-
bracht als bijdrage aan de aankoop van het drieluik van 
de Meester van de Heilige Veronica door Museum Boij-
mans Van Beuningen,

17de-eeuwse schilderkunst (2007)
De doelstelling van het fonds is het verlenen van finan-
ciële steun bij de aankoop van 17de-eeuwse schilder-
kunst door musea. Het fonds is in 2007 ingesteld met 
een eerste particuliere schenking. Het fondsvermogen is 
in 2018 versterkt met periodieke schenkingen van in to-
taal € 41.000. In 2018 is € 40.000 ten laste van dit fonds 
gebracht als bijdrage aan de aankoop van Allegorieën 
van de Lente, Herfst en Winter van Nicolaes Berchem 
door met het Mauritshuis.

18de-eeuwse schilderkunst (2013)
De doelstelling van het fonds is het verlenen van finan-
ciële steun bij de aankoop van 18de-eeuwse schilderkunst 
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door musea. Het fondsvermogen is in 2013 ingesteld. In 
2018 is € 1.750 ten laste van dit fonds gebracht als bijdra-
ge aan de aankoop van het Portret van Abraham van 
Hoey van Hyacinthe Rigaud door het Gorcums Museum.

19de-eeuwse schilderkunst (2013)
De doelstelling van het fonds is het verlenen van finan-
ciële steun bij de aankoop van 19de-eeuwse schilder-
kunst door musea. Het fonds is in 2013 ingesteld en in 
2018 versterkt met periodieke schenkingen van in totaal 
€ 26.500. 

Impressionisme (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. De oprichters van dit Fonds op Naam hebben 
te kennen gegeven bijdragen van derden te verwelko-
men: om deze oproep te verduidelijken is hiervoor des-
tijds het Themafonds ten behoeve van het Claude 
Monet Fonds opgericht. In 2016 werden de saldi van 
beide fondsen samengevoegd. In 2014 zijn de oprichters 
van dit fonds een nieuwe termijn van vijf jaar aange-
gaan en schenken zij jaarlijks € 15.000, waardoor er in 
2018 € 15.000 aan het fonds is toegevoegd. Het fonds is 
verder in 2018 versterkt met periodieke schenkingen 
van in totaal € 11.000. 

Moderne kunst (2009)
De doelstelling van het fonds is het verlenen van finan-
ciële steun bij de aankoop van moderne en hedendaag-
se kunst door musea. Het Themafonds Moderne en He-
dendaagse kunst is in 2009 ingesteld met een eerste 
particuliere periodieke schenking. Het fondsvermogen 
is in 2017 gesplitst ten behoeve van het Themafonds 
Moderne kunst en het Themafonds Naoorlogse en He-
dendaagse kunst. Het fondsvermogen is in 2018 ver-
sterkt met periodieke schenkingen van in totaal 
€ 9.500. 

Naoorlogse en Hedendaagse kunst (2009)
De doelstelling van het fonds is het verlenen van finan-
ciële steun bij de aankoop van naoorlogse en heden-
daagse kunst door musea. Het Themafonds Moderne 
en Hedendaagse kunst is in 2009 ingesteld met een eer-
ste particuliere periodieke schenking. Het fondsvermo-
gen is in 2017 gesplitst ten behoeve van het Themafonds 

Moderne kunst en het Themafonds Naoorlogse en He-
dendaagse kunst. Het fondsvermogen is in 2018 ver-
sterkt met periodieke schenkingen van in totaal 
€ 73.500. 

Prenten en Tekeningen (2006)
De doelstelling van het fonds is het verlenen van finan-
ciële steun bij de aankoop van prenten en tekeningen 
door musea. Het fonds is in 2004 ingesteld met een eer-
ste particuliere periodieke schenking. Het fondsvermo-
gen is in 2015 versterkt met € 65.866 dankzij een nala-
tenschap van mevrouw Van Nijendaal met als specifieke 
last voor het ‘aanwenden voor de aankoop van tekenin-
gen om te worden opgenomen in de collectie van het 
Rijksprentenkabinet Amsterdam’. Het fondsvermogen is 
in 2018 versterkt met periodieke schenkingen van in to-
taal € 18.000. 

Beeldhouwkunst (2013)
De doelstelling van het fonds is het verlenen van finan-
ciële steun bij aankopen van door musea. Het fondsver-
mogen is in 2018 versterkt met periodieke schenkingen 
van € 7.500.

Toegepaste kunst en Design (2013)
De doelstelling van het fonds is het verlenen van finan-
ciële steun bij aankopen van toegepaste kunst door 
musea. Het fondsvermogen is in 2018 versterkt met 
€ 6.000 door periodieke schenkingen. In 2018 is 
€ 20.000 ten laste van dit fonds gebracht als bijdrage 
aan de aankoop van het Japanse kamerscherm De baai 
van Nagasaki door Museum Volkenkunde.

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 2018 ver-
sterkt met periodieke schenkingen van in totaal 
€ 29.500. 

Glas (2006)
De doelstelling van het fonds is het verlenen van finan-
ciële steun bij de aankoop van glas door musea. Het 
fonds is in 2006 ingesteld met een eerste particuliere 
schenking. Het fonds is in 2018 versterkt met € 6.500. 
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Fotografie en Video (2013)
De doelstelling van het fonds is het verlenen van finan-
ciële steun bij aankopen van fotografie en sinds 2017 ook 
Video door musea. In 2018 werd € 10.500 toegevoegd 
aan het fondsvermogen dankzij periodieke schenkingen.

Niet-Westerse kunst (2012)
De doelstelling van het fonds is het verlenen van finan-
ciële steun bij de aankoop van niet-westerse kunst door 
musea. Het fonds is in 2012 ingesteld met een eerste 
particuliere periodieke schenking. In 2018 is € 1.500 ten 
laste van dit fonds gebracht als bijdrage aan de aankoop 
van het Japanse kamerscherm De baai van Nagasaki 
door Museum Volkenkunde.

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 2018 werd € 117.000 door 129 
 (partner)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 2018 is € 107.500 ten laste van dit fonds gebracht als 
 bijdrage aan aankopen van Seismic Shift van David 
 LaChapelle door het Groninger Museum, Unending 
Lightning van Christina Lucas door Museum Arnhem  
en AIDS Wallpaper van General Idea (dit was een 
 Canadees kunstenaarstrio) door het Stedelijk Museum 
Amsterdam en het Centraal Museum in Utrecht.

Utrecht & Gooi Cirkel (2011)
Op 20 november 2011 werd de Utrecht Cirkel opgericht 
voor leden van de Vereniging Rembrandt woonachtig in 
de provincie Utrecht. In 2017 werd daar ook Het Gooi 
aan toegevoegd. De leden van de Utrecht & Gooi Cirkel 
dragen voor minimaal vijf jaar jaarlijks € 1.000 bij aan 

het Utrecht & Gooi Fonds. In 2018 werd € 60.000 door 
60 leden toegezegd. De leden kiezen jaarlijks aan welk 
door de Vereniging Rembrandt gesteund kunstwerk de 
Utrecht en Gooi Cirkel zijn naam wil verbinden. Dit hoeft 
niet noodzakelijkerwijs een kunstwerk met een relatie 
tot Utrecht of het Gooi te zijn. In 2018 is € 79.500 ten 
laste van dit fonds gebracht als bijdrage aan de aankoop 
van het Japanse kamerscherm De baai van Nagasaki 
door Museum Volkenkunde.

Caius Cirkel/Fonds (2011)
Op 10 oktober 2011 werd de Caius Cirkel opgericht, een 
gezelschap van twintigers en dertigers van de Vereniging 
Rembrandt. De leden van de Caius Cirkel dragen € 500 
bij aan het Caius Fonds gedurende vijf jaar en voor  
het eerst in het jaar 2012. In 2018 werd € 43.400 door  
93 (partner)leden toegezegd. De leden kiezen jaarlijks 
aan welk door de Vereniging Rembrandt gesteund  
werk de Caius Cirkel zijn naam wil verbinden. In 2018  
is € 40.000 ten laste van dit fonds gebracht als bijdrage 
aan de aankoop van een 18de-eeuws famille noire beeld 
door Het Scheepvaartmuseum.
 
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 open-
baar 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 ge-
steunde aankopen het Saskia Fonds zal bijdragen. In 2018 
werd € 29.000 door 35 (partner)leden toegezegd. In 
2018 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 
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 jaarlijks, gedurende minimaal vijf jaar, tenminste € 1.000 
bij aan het Van Rijn Fonds. Door een jaarlijkse stem-
ming bepalen de leden van de Cirkel aan welke door 
Vereniging Rembrandt gesteunde aankopen het fonds 
zal bijdragen. In 2018 werd € 49.000 toegezegd door  
49 leden. In 2018 is € 49.000 ten laste van dit fonds 
 gebracht als bijdrage aan de aankoop van het Japanse 
kamerscherm De baai van Nagasaki door Museum 
 Volkenkunde.

KOG-Vereniging Rembrandt Cirkel/Fonds (2016) 
Eind 2013 is de KOG-Vereniging Rembrandt Cirkel op-
gericht voor leden van de Vereniging Rembrandt die 
woonachtig zijn in Amsterdam en omgeving. Leden zijn 
met hun lidmaatschap van de Cirkel zowel lid van de 
Vereniging Rembrandt als van het Koninklijk Oudheid-
kundig Genootschap. Het doel van de Cirkel is het mede 
financieel steunen van de aankoop van kunstvoorwerpen 
met een kunsthistorische en/of oudheidkundige beteke-
nis voor Nederland. 

De leden van de KOG-Vereniging Rembrandt Cirkel 
dragen jaarlijks, gedurende minimaal vijf jaar, tenminste 
€ 1.000 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 2018 werd € 20.000 door 20 leden toege-
zegd. In 2018 heeft dit fonds € 3.000 bijgedragen aan de 
aankoop van tien interieurontwerpen van L.B. Dewez 
door het Koninklijk Oudheidkundig Genootschap.

Jheronimus Cirkel/Fonds (2016)
In het najaar van 2016 is de Jheronimus Cirkel opgericht 
voor leden van de Vereniging Rembrandt die woonachtig 
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, gedurende minimaal vijf jaar, ten-
minste € 1.000 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 2018 
werd € 20.200 door 20 leden toegezegd. In 2018 heeft 
dit fonds niet bijgedragen aan een aanwinst.

Hendrickje Cirkel/Fonds (2016)
In de zomer van 2016 is de Hendrickje Cirkel opgericht 
voor leden van de Vereniging Rembrandt die woonachtig 
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 kunst-
werken voor het openbaar kunstbezit, waarbij musea in 
Gelderland en Overijssel de voorkeur genieten. De leden 
van de Hendrickje Cirkel dragen jaarlijks, gedurende 
 minimaal vijf jaar, tenminste € 1.000 (partnerleden ten-
minste € 500) bij aan het Hendrickje 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 2018 
werd € 45.000 door 53 leden toegezegd. In 2018 heeft 
dit fonds niet bijgedragen aan een aanwinst.

UK Circle Fund (2018)
De Rembrandt UK Circle is de eerste buitenlandse cirkel 
van de Vereniging Rembrandt. De leden zijn overwegend 
Nederlandse kunstliefhebbers die in Londen en om-
geving wonen. Vanuit Londen zetten zij zich gezamenlijk 
in voor de doelstellingen van de Vereniging Rembrandt. 
De leden van de UK Circle dragen jaarlijks GBP 2.500 
(GBP 1.000 tot en met hun 35ste) bij aan het UK Circle 
Fund. In 2018 werd € 24.407 door 12 leden toegezegd.

ONDERZOEK

REMBRANDTFONDSEN OP NAAM

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 instellingen om 
een jonge afgestudeerde restaurator onderzoek te laten 
verrichten naar de materiële staat van kunstwerken op 
papier of op aanverwante dragers, resulterend in een 
tentoonstelling, tentoonstellings- of collectiepublicatie; 
tot de opdracht kan mede het formuleren van uit het 
onderzoek voortvloeiende conserverings- en restauratie-
werkzaamheden behoren. Gedurende vijf jaar wordt 
door de oprichters van het fonds jaarlijks een donatie 
gedaan van € 15.000, waardoor er in 2018 € 15.000 aan 
het fonds is toegevoegd. In 2018 is € 20.000 ten laste 
van dit fonds gebracht als bijdrage aan onderzoeken van 
het Rijksmuseum van Oudheden en het Rijksmuseum 
Amsterdam.
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Schoufour-Martin Fonds [onderzoek] (2015)
De doelstelling van het in 2015 opgerichte Schoufour-
Martin Fonds 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. 

A. Enerzijds is de doelstelling het financieel 
 ondersteunen van aankopen van laat-middeleeuwse 
beeldhouwkunst.

B. Anderzijds is de doelstelling het financieel 
 ondersteunen van de versterking van aan een collectie 
gerelateerde kennis van kunst in het algemeen, zo 
 mogelijk met nadruk op laat-middeleeuwse kunst. Dit 
deel van het fonds is bestemd voor de verstrekking van 
beurzen voor museaal kunsthistorisch onderzoek waar-
door de aan een collectie gerelateerde kennis van kunst 
wordt versterkt, dat wil zeggen voor onderzoek dat is 
gericht op de bestudering en wetenschappelijke ont-
sluiting van museale (deel)verzamelingen, al dan niet 
gericht op de voorbereiding van tentoonstellingen. 

Met de ontvangst van een eenmalige schenking van 
€ 300.000 is het fonds in 2016 ingesteld en 50% toege-
wezen aan het onderzoekfonds. In 2018 is € 20.000 ten 
laste van dit fonds gebracht als bijdrage aan onderzoek 
van Museum Helmond.

J.G. van Oord Fonds [onderzoek] (2017)
De doelstelling van het in 2017 opgerichte J.G. van Oord 
Fonds is tweeledig: 

A. het financieel ondersteunen van de versterking 
van aan een collectie gerelateerde kennis van kunst in 
het algemeen, zo mogelijk met nadruk op religieuze 
kunst, bij voorkeur op het terrein van het protestantisme, 
en bij voorkeur ten behoeve van Museum Catharijne-
convent. Dit deel van het fonds is bestemd voor de 
 verstrekking van beurzen voor museaal kunsthistorisch 
onderzoek waardoor de aan een collectie gerelateerde 
kennis van kunst wordt versterkt, dat wil zeggen voor 
onderzoek dat is gericht op de bestudering en weten-
schappelijke ontsluiting van museale (deel)verzamelingen, 
al dan niet gericht op de voorbereiding van tentoon-
stellingen, hierna te noemen “het onderzoeksfonds”; en

B. het financieel ondersteunen van aankopen van 
 religieuze kunst, bij voorkeur op het terrein van het 
protestantisme, ten behoeve van het Nederlands open-
baar kunstbezit met een voorkeur voor de collectie van 
Museum Catharijneconvent.

Met de ontvangst van een eenmalige toevoeging  
van € 75.000 uit de nalatenschap van de oprichter is  
het fonds in 2017 ingesteld en 50% toegewezen aan  
het onderzoeksfonds. Het fondsvermogen à € 37.500 
onderging in 2018 geen wijziging.

OPEN ONDERZOEKSFONDSEN

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 
 moderne 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 heden-
daagse kunst wordt versterkt, dat wil zeggen voor onder-
zoek dat is gericht op de bestudering en wetenschappe-
lijke ontsluiting van museale (deel)verzamelingen, al dan 
niet gericht op de voorbereiding van tentoonstellingen. 
Dit fonds staat open voor bijdragen van derden en is 
opgericht door Martijn en Jeannette Sanders-Mol. 
 Gedurende vijf jaar wordt jaarlijks een donatie gedaan 
van € 20.000, waardoor er in 2018 € 20.000 aan het 
fonds is toegevoegd. In 2018 is € 20.000 ten laste van 
dit fonds gebracht als bijdrage aan onderzoek van 
 Museum Arnhem.

Claudine de With Beurs (2017) 
Als dank en ter nagedachtenis van het jongste lid van de 
raad van adviseurs en oprichtster van de Caius Cirkel, 
mevrouw drs. C.J.M. de With heeft het bestuur van de 
Vereniging Rembrandt in 2017 besloten de Claudine de 
With Beurs in het leven te roepen ter hoogte van 
€ 2.500 per jaar. De beurs is bedoeld voor promovendi 
die bijvoorbeeld onderzoek in het buitenland willen 
doen of een extra termijn nodig hebben voor onder-
zoek. Deze beurs staat open voor bijdragen van derden. 
De beurs is in 2017 ingesteld met een eerste jaarlijkse 
schenking van de Vereniging Rembrandt à € 2.500.  
In 2018 is € 2.500 ten laste van deze beurs gebracht als 
bijdrage aan onderzoek van S. van Haaren. 
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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 onder-
zoek naar specifieke voorwerpen of (delen van) ver-
zamelingen 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 2018 is er € 20.000 toegekend uit de algemene 
middelen aan het Ekkart Fonds teneinde in ieder geval 
één onderzoek per jaar te kunnen financieren. Daarnaast 
is er in 2018 een schenking van € 20.000 van Stichting 
Dames Spoorenberg ten behoeve van onderzoek inzake 
religieuze kunst aan het fonds toegevoegd. In 2018 is 
een beurs toegekend aan het Voerman Museum van 
€ 20.000.

RESTAURATIE

REMBRANDTFONDSEN OP NAAM

BankGiro Loterij Restauratiefonds (2018)
Het BankGiro Loterij Restauratiefonds, in 2018 opgericht 
met een extra bijdrage van de BankGiro Loterij, is bedoeld 
om bij te dragen aan de restauratie van kunstwerken die 
vanwege hun conditie niet kunnen worden getoond, 
zodat ze weer kunnen schitteren op zaal. In 2018 is uit 
dien hoofde € 500.000 aan het fondsvermogen toege-
voegd. In 2018 zijn twee aanvragen voor restauratie 
 toegekend: aan het Museum De Lakenhal ter hoogte 
van € 12.330 en aan het Stedelijk Museum Alkmaar ter 
hoogte van € 36.180.

KORTLOPENDE SCHULDEN  (8)

SCHENKINGSVERPLICHTINGEN

Dit betreft de per balansdatum toegezegde, maar nog 
niet uitgekeerde, schenkingen met een totaalbedrag 
van € 1.509.001, waarvan € 10.000 langlopend is voor 
onderzoek. Deze verplichtingen zullen naar verwachting 
in 2019 worden voldaan. 

VOORUIT BETAALDE CONTRIBUTIES

Dit betreft de per balansdatum ontvangen contributies 
2019 met een totaalbedrag van € 629.418.

Kortlopende schulden 31-12-18 31-12-17
 € €
Schenkingsverplichtingen 1.509.001 399.539
Vooruit ontvangen 
    contributies 629.418 640.705

Overige schulden en 
    overlopende passiva 282.554 344.277

 2.420.973 1.384.521
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OVERIGE SCHULDEN EN OVERLOPENDE PASSIVA

NIET IN DE BALANS OPGENOMEN VERPLICHTINGEN

De meerjarige financiële verplichtingen van de Vereni-
ging betreffen:
—  de huurovereenkomst van het kantoor op de Denne-

weg 124. Deze overeenkomst is herzien met ingang 
van november 2018 voor een periode van 5 jaar t/m 
31 oktober 2023 waarbij de gehuurde ruimte is uitge-
breid met de begane grond. Tot en met 2019 bedraagt 
de huur circa € 71.000;

—  de huur van een printer loopt tot 2020 en de overige 
twee printers tot 2023. Voor 2019 bedraagt de huur 
van de printers circa € 6.000;

—  in 2017 is de service level agreement voor onder meer 
data-opslag verlengd voor 24 maanden. Deze kosten 
zijn in 2019 naar verwachting € 35.000.

—  Vanaf juni 2018 is er een lease-overeenkomst voor 
een auto afgesloten voor twee jaar. De leasekosten 
zijn in 2019 circa € 7.000.

—  Diverse verzekeringen voor personeel (verzuim en 
WGA hiaat) lopen tot 2021. De verwachte premie voor 
2019 is € 21.000 

Financiële instrumenten 

ALGEMEEN

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

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 nalatenschappen 
fluctueren en tevens bestaat er onzekerheid over het 
tijdstip van uitkeren. De Vereniging beperkt dit risico 
actief door regelmatig contact te houden met de betref-
fende 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 beheer 
uitbesteed aan externe professionele partijen. In het be-
leggingsbeleid is tevens vastgelegd dat het risicoprofiel 
periodiek wordt geëvalueerd. De Vereniging handelt in 
het kader van het beleggingsbeleid uitsluitend met 
 kredietwaardige en te goeder name en faam bekend 
staande partijen.

REËLE WAARDE

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

Overige schulden en overlopende passiva 31-12-18 31-12-17
 € €
Crediteuren  66.277   147.387 
Vooruitontvangen akten  35.100   37.350 
Loonbelasting  36.486   32.160 
Personeelskosten  47.982   40.919 
Rembrandtkaarten (DBF)  5.898   6.084 
Accountants- en administratiekosten  15.890   24.650 
Beurzen/onderzoeken   57.500   49.500 
Restauraties  12.330   - 
Effectenbeheer  4.037   4.201 
Overige posten  1.054   2.026 
  282.554   344.277 
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Baten

BATEN VAN PARTICULIEREN (9)

Het aantal leden van de Vereniging Rembrandt bedroeg 
ultimo 2018: 15.562 (ultimo 2017: 15.027).

CONTRIBUTIES

In 2018 bedroegen de baten uit contributiegelden 
€ 689.674. De contributies in 2018 zijn lager dan  begroot 
(€ 863.000) omdat het aantal nieuwe contributieleden 
te hoog was ingeschat. Toch zijn de contributies in 2018 
door de gestage groei van het aantal leden hoger dan in 
2017 (€ 665.113). De groei van het aantal leden is in 2018 
3,6% (2017: 2,9%). 

GIFTEN 

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

De in 2018 ontvangen dan wel ter beschikking 
 gestelde giften bedragen in totaal € 1.513.430 (2017: 
€ 1.316.403). Hiervan heeft € 451.923 betrekking op 
 giften ten behoeve van het vrij besteedbaar vermogen 
en €1.061.507 ten behoeve van Rembrandtfondsen  
op Naam, Cirkelfondsen en Themafondsen (zie voor 
specificatie op pagina 62-63). De werkelijke giften 2018 
 liggen lager dan begroot (€ 1.846.000), doordat in 2018 
bij dragen van nieuw op te zetten cirkels achterbleef  
ten opzichte van de verwachting. 

ERFSTELLINGEN EN LEGATEN

Dit boekjaar werd in totaal € 3.299.101 aan erfstellingen 
en legaten toegezegd. De erfstellingen en legaten 
 betreffen onder meer nieuwe nalatenschappen à € 1,2 
 miljoen en voor € 2 miljoen een surplus op nalatenschap-
pen uit voorgaande jaren (waarvan € 1,6 miljoen afkom-
stig van de nalatenschap van de heer H.J.G. den Boer). 

Gezien het incidentele karakter van erfstellingen en 
 legaten worden deze posten p.m. opgenomen in de 
 begroting. Verder is in 2018 voor bijna € 0,3 miljoen aan 
schenkingen in natura uit nalatenschappen, die niet via 
de resultatenrekening van de Vereniging Rembrandt 
verantwoord worden, via de Vereniging Rembrandt aan 
musea geschonken. Er is hier sprake van een interne 
taxatie en er zijn beperkende voorwaarden gesteld aan 
de schenkingen. 

Baten van Particulieren 2018 2017
 €         €
Contributies 689.674 665.113
Giften 1.513.429 1.316.403
Erfstellingen en legaten 3.299.101 9.667.785
 5.502.204 11.649.301

Staat van Baten en Lasten
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BATEN VAN LOTERIJORGANISATIES (10)

BANKGIRO LOTERIJ

De bijdrage van de BankGiro Loterij heeft als doel het 
verlenen van financiële steun bij de aankoop van kunst-
werken door Nederlandse musea die zelf geen directe 
meerjarige bijdrage voor kunstaankopen van de Bank-
Giro Loterij ontvangen. In 2018 bedroeg deze bijdrage 
€ 400.000 (2017: € 400.000). Verder is er in 2018 een 
extra bijdrage van € 500.000 van de BankGiro Loterij 
ontvangen waarmee het BankGiro Loterij Restauratie-
fonds is opgericht. De doelstelling van dit restauratie-
fonds is om bij te dragen aan de restauratie van kunst-
werken die vanwege hun conditie niet kunnen worden 
getoond, zodat ze weer kunnen schitteren op zaal.

BATEN VAN ANDERE ORGANISATIES ZONDER 

WINSTSTREVEN  (11)

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 be-
stemming steunverlening bij kunstaankopen. In 2018 
bedroeg deze bijdrage € 650.000 (2017: € 650.000), 
waarvan € 60.000 bij voorkeur bestemd is voor onder-
steuning van aankopen door kleinere musea.

Baten van loterijorganisaties  2018 2017
 € €
Bijdrage BankGiro Loterij 900.000 400.000

Baten van andere organisaties zonder winststreven  2018 2017
 € €
Bijdrage Prins Bernhard Cultuurfonds 650.000 650.000

JAARREKENING 2018
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FINANCIËLE BATEN EN LASTEN (14 EN 15)

In 2018 zijn (bruto) financiële baten uit beleggingen  
en rente - € 1.397.560 versus € 3.422.246 in 2017. Deze 
negatieve baten zijn fors lager dan begroot (€1.098.000) 
vanwege ongunstige marktomstandigheden. 

Rente geldmiddelen is in 2018 - € 1.387 vanwege ge-
deeltelijk negatieve rentevergoedingen (2017: € 665).

De kosten beleggingen (15) bedragen voor 2018 
€ 111.455 versus € 109.317 in 2017. De kosten beleggingen 
zijn lager dan begroot (€ 125.000) vanwege gunstige 
 beheertarieven. 

Het netto beleggingsresultaat en rente geldmiddelen  
is in 2018 € -1.509.015 (-3,2 % bij een gemiddeld totaal 
vermogen van € 47,7 miljoen) versus € 3.312.932 (7,7 % 
bij een gemiddeld totaal vermogen van € 42,9 miljoen) 
in 2017. Het verschil wordt met name verklaard door 
 negatieve financiële baten en lasten van 

€ 1.397.560 in 2018 bij een hogere gemiddelde effecten-
portefeuille vanwege een storting van € 3,5 miljoen en 
een relatief hoog saldo liquide middelen. Het gemiddeld 
netto rendement uit beleggingen en rentebaten over de 
afgelopen vijf jaren is 3,6%. De percentages in de tabellen 
zijn berekend over de gemiddelde effectenportefeuilles 
gedurende het jaar en houden geen rekening met fluc-
tuaties. 

Financiële baten en lasten  2018  2017  2016  2015  2014 
  € € € € €
Directe baten       
dividenden  56.213 73.511 77.326 155.017 137.753
couponrente  0 0 0 7.697 192.041
rente geldmiddelen  -1.387 665 103.494 74.860 7.501
  54.826 74.176 180.820 237.574 337.295
Indirecte baten       
ongerealiseerd resultaat  -1.709.735 3.139.108 -47.328 533.725 1.733.488
gerealiseerd resultaat  257.349 208.962 497.434 645.824 1.029.900
valutaresultaat  0 0 76.006 40.237 0
  -1.452.386 3.348.070 526.112 1.219.786 2.763.388
     
totaal financiële baten en lasten  -1.397.560 3.422.246 706.932 1.457.360 3.100.683
AF kosten beleggingen  111.455  109.314  82.731  217.400  176.538 
     
Netto beleggingsresultaat en rente geldmiddelen  -1.509.015  3.312.932  624.201  1.239.960  2.924.144 
     
waarde effectenportefeuille ultimo jaar  46.475.382 44.519.581 38.399.554 17.032.906 30.426.812
liquide middelen ultimo jaar  2.702.900 1.651.480 1.287.477 23.825.848 3.749.335
totaal beleggingen ultimo jaar  49.178.282 46.171.061 39.687.031 40.858.754 34.176.147
Gemiddeld belegd vermogen  47.674.672 42.929.046 40.272.893 37.517.451 34.420.185
Netto rendement uit beleggingen  -3,2% 7,7% 1,5% 3,3% 8,5%
Gemiddeld netto rendement in 5 jaar  3,6%    
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Lasten

BESTEED AAN DOELSTELLING  (12)

In 2018 werd in totaal € 3.885.914 besteed aan de doel-
stelling versus € 4.183.852 in 2017. Hieronder vallen 
kunstaankopen, restauratie, belangenbehartiging 
 (waaronder onderzoek) en bewustwording (zie voor 
een overzicht pp. 34-35). Gezien de vooraf niet goed  
in te schatten hoogte van aanvragen, worden deze 
 posten p.m. opgenomen in de begroting.

KUNSTAANKOPEN

De Vereniging Rembrandt ontving in 2018 in totaal 
30 aanvragen, waarvan er 22 zijn gehonoreerd. In dit 
verslagjaar zijn 8 aanvragen niet gehonoreerd en vier 
gewenste aankopen zijn op de veiling overboden.  
Van het totaalbedrag à € 3.793.751 komt € 1.006.750  
ten laste van fondsen. Verder was er een vrijval van 
€ 65.000 van de in 2017 goedgekeurde van Wittel die 
uiteindelijk niet door is gegaan. 

Ter vergelijking: in 2017 waren er in totaal 33 aanvragen, 
waarvan er 24 zijn gehonoreerd met een totaalbedrag 
van ruim € 4,1 miljoen. In 2017 werden 9 aanvragen niet 
gehonoreerd en een aanvraag is ingetrokken. Van het 
totaalbedrag à € 4.118.897 kwam € 1.881.862 ten laste 
van fondsen, waarvan € 723.493 ten laste van Nationaal 
Fonds Kunstbezit.

RESTAURATIE

Er is in 2018 een extra bijdrage van € 500.000 van de 
BankGiro Loterij ontvangen voor een restauratiefonds 
om bij te dragen aan de restauratie van kunstwerken die 
vanwege hun conditie niet kunnen worden getoond, 
zodat ze weer kunnen schitteren op zaal. In 2018 zijn  
er twee aanvragen voor restauratie ontvangen. Er is in 
2018 € 12.330 toegekend aan Museum de Lakenhal en 
€ 36.180 aan Stedelijk Museum Alkmaar.

BELANGENBEHARTIGING 

Belangenbehartiging valt uiteen in onderzoeksprojecten 
en externe kosten.

Aan onderzoeksprojecten (t.b.v. kunsthistorisch 
 onderzoek naar collecties in het openbaar kunstbezit 
resulterend in een publicatie of tentoonstelling) heeft 
het Fonds voor Onderzoek naar Moderne en Heden-
daagse Kunst € 20.000 toegezegd aan onderzoek van 

het Museum Arnhem. Het Van der Klaauw Fonds heeft 
€ 10.000 toegezegd aan het Rijksmuseum van Oudhe-
den en € 10.000 aan het Rijksmuseum Amsterdam. Het 
Ekkartfonds heeft € 20.000 toegezegd aan het Voerman 
Museum en het Schoufour-Martin Fonds € 20.000 aan 
Museum Helmond. De Claudine de With Beurs heeft 
een onderzoeksbeurs van € 2.500 toegezegd aan S. van 
Haaren.

Er zijn in 2018 geen externe kosten gemaakt ten be-
hoeve van belangenbehartiging. 

BEWUSTWORDING
Ter invulling van deze doelstelling is in 2009 het fellow-
ship aan de Universiteit van Utrecht ingesteld. In 2018 is 
er € 26.153 geboekt voor de publicatie en de Engelse 
vertaling van De Collectie Nederland is niet af door Peter 
Hecht. 

KOSTEN EIGEN ORGANISATIE  (13)

PERSONEELSKOSTEN

Het gemiddelde aantal vaste personeelsleden inclusief 
externe fte’s, uitgedrukt in fulltime arbeidsplaatsen, 
 bedraagt 12,5 (2017: 12,1 totale fte’s; 11,5 interne fte’s). 
De administratieve boekhoudkundige ondersteuning is 
uitbesteed aan F. van Dokkum Administratiekantoor, 
deze inleenkosten worden toegerekend aan personeels-
kosten (0,4 fte). Vanwege vacatures was bovendien in 
2018 gemiddeld 0,2 externe fte werkzaam voor commu-
nicatie. De totale personeelskosten in 2018 à € 1.008.561 
waren iets hoger dan begroot, mede vanwege hogere 
wervingskosten.

Personeelskosten 2018 2017
 € €
Lonen en salarissen  687.966   610.228 
Sociale lasten  110.648   90.417 
Pensioenlasten  68.982   62.756 
Administratieve ondersteuning  48.897   47.600 
Overige personeelskosten  92.068   53.733 
  1.008.561   864.734 

JAARREKENING 2018
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BEZOLDIGING DIRECTIE

Het bestuur heeft het bezoldigingsbeleid, de hoogte 
van de directiebeloning en de hoogte van andere bezol-
digingscomponenten vastgesteld. Het beleid wordt 
 periodiek geactualiseerd. De laatste evaluatie was in 
 januari 2018. 

Bij de bepaling van het bezoldigingsbeleid en de vast-
stelling van de beloning volgt de Vereniging Rembrandt 
de Regeling beloning directeuren van goede doelen ten 
behoeve van besturen en raden van toezicht. 

De regeling geeft aan de hand van zwaartecriteria een 
maximumnorm voor het jaarinkomen van de directeur. 
Het relevante werkelijke jaarinkomen voor de directeur 
bedroeg in 2018 € 102.611. Deze beloning is binnen het 
geldende maximum van de regeling. 

Het jaarinkomen, bijtellingen en de werkgeversbijdrage 
pensioen bleven voor de directeur binnen de in de 
 regeling opgenomen maximum WNT-norm per 1 januari 
2018 van € 189.000 per jaar. Aan de directeur zijn geen 
leningen, voorschotten of garanties verstrekt.

De hoogte en samenstelling van de bezoldiging van de 
directeur wordt in de jaarrekening toegelicht in de tabel 
hiernaast.

De leden van het bestuur en de leden van de raad van 
adviseurs ontvangen voor de door hen in die hoedanig-
heid verrichte werkzaamheden geen beloning.

Bezoldiging directeur 2018 2017

DIENSTVERBAND  
Aard (looptijd) onbepaald onbepaald
uren (werkweek) 36 36
parttime percentage 100% 100%
  
BEzOLDIGING  
Jaarinkomen € €
bruto loon/salaris  95.276   94.599 
vakantiegeld  7.335   6.943 
vaste eindejaarsuitkering  
jubileumuitkering  
niet opgenomen vakantiedagen  
  102.611   101.542 
  
Belaste vergoedingen/bijtellingen  3.033  
Pensioenlasten (wg deel)  25.094   21.641 
Pensioencompensatie  
Overige beloningen op termijn  
Uitkeringen beëindiging dienstverband  
  
Totaal bezoldiging  130.738   123.183 
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HUISVESTINGSKOSTEN

De huisvestingskosten à € 76.121 zijn hoger dan begroot, 
vanwege de huur van extra ruimte op de begane grond 
vanaf november 2018.

PUBLICITEIT EN COMMUNICATIE

Deze lasten à € 606.969 in 2018 zijn onder te verdelen 
in kosten ten behoeve van retentie van bestaande leden 
(onder meer drie bulletins, het jaarverslag en tegen-
prestaties leden), acquisitie (werving) van nieuwe leden 
en branding. Deze kosten waren in 2018 circa € 13.000 
hoger dan begroot. De overschrijding bestaat uit meer-
kosten voor de ontwikkeling van de nieuwe website die 
grotendeels werden gecompenseerd doordat de bijdrage 
aan de jubileum-tentoonstelling Als kunst je lief is lager 
uitviel en de overige kosten lager waren dan voorzien.
 
AUTOMATISERING

De jaarlijkse licenties, onderhoudscontracten en pro-
jectkosten à € 175.226 zijn in 2018 circa € 35.000 hoger 
dan begroot. Er waren projectkosten nodig om de nieuwe 
website goed te koppelen aan het mailingsysteem; dit 
was niet voorzien. De software kosten voor de datapro-
vider waren hoger door de toename van het aantal ge-
bruikers en het invoeren van two factor identification 
vanwege strengere eisen door de privacy wetgeving.

ACCOUNTANTS EN ADMINISTRATIEKOSTEN

De externe accountantskosten in 2018 à € 18.710 waren 
lager dan voorzien; er was rekening gehouden met ad-
ditionele kosten vanwege de overgang naar een nieuwe 
externe accountant. 

KANTOORKOSTEN

De kosten voor drukwerk, porti en kantoorbenodigd-
heden à € 55.066 zijn hoger dan begroot. De over-
schrijding betreft voornamelijk porti vanwege hogere 
tarieven. 

ALGEMENE KOSTEN

De algemene kosten à € 111.993 zijn hoger dan begroot 
mede vanwege niet-gebudgetteerde juridische kosten  
à € 31.000 inzake advies over governance, waarvoor 
overigens een korting van 25% op het honorarium is 
 gegeven door Nauta Dutilh. De kosten à € 14.000 voor 
mediatraining waren niet voorzien. De overige reiskosten 
waren hoger dan begroot, mede vanwege het opzetten 

van buitenlandse cirkels en de jubileumtentoonstelling. 
De jaarlijkse bijdragen van in totaal bijna € 24.000 aan 
de Vereniging van fondsen (FIN), Goede Doelen Neder-
land en het CBF zijn voldaan. 

JAARREKENING 2018
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De wervingskosten (eigen fondsenwerving) in % van de 
baten uit particulieren (eigen fondsenwerving) blijven 
ruim onder de eerder gehanteerde 25% norm van het 
CBF: 7,89% in 2018 (2017: 2,20%).

De kosten beheer en administratie in % van de  
som der lasten blijven onder de Vereniging Rembrandt 
gehanteerde 10% norm: 6,79% in 2018 (2017: 5,69%).

LASTENVERDELING 

 Ten behoeve van:

 VR Werving Doelstelling Beheer en Beleggingen Totaal Begroot Totaal
     administratie  2018 2018 2017  
 €  € € € € € € €
Personeelskosten   1.008.561   151.284   655.565   201.712    1.008.561   978.000   864.734 
Huisvestingskosten   76.121   11.418   49.479   15.224    76.121   62.000   68.426 
Publiciteit en communicatie   606.969   91.045   394.530   121.394    606.969   594.000   521.331 
Automatisering   175.226   26.284   113.897   35.045    175.226   140.000   121.128 
Accountants- en administratiekosten   18.710   2.807   12.162   3.742    18.710   33.000   25.658 
Kantoorkosten   55.066   8.260   35.793   11.013    55.066   45.000   46.539 
Algemene kosten   111.993   16.799   72.795   22.399    111.993   61.000   59.703 
Eenmalige personeelskosten   —   —   —   —    —   —   — 
Som kosten eigen organisatie   2.052.646   307.897   1.334.220   410.529    2.052.646   1.913.000  1.707.519 

Kosten van beleggingen   111.455      111.455   111.455   125.000   109.314 
        
Kunstaankopen     3.728.751     3.728.751    3.395.404 
Kunstaankopen Nationaal Fonds Kunstbezit    —     —    723.493 
Restauratie     48.510     48.510    — 
Belangenbehartiging onderzoeksprojecten    82.500     82.500    62.500 
Belangenbehartiging externe kosten    —    —    —  
Bewustwording     26.153     26.153    2.455 
        
Besteed aan doelstelling        3.885.914    4.183.852 

Som der lasten    307.897   5.220.134   410.529   111.455   6.050.015   2.038.000 6.000.685

      2018 2017
      % %
Wervingskosten in % van de baten van particulieren (baten uit eigen fondsenwerving)   7,89% 2,20%
Eerder gehanteerde Norm CBF is 25%      (308k/3,90 mln) (256k/11,64 mln)
Kosten beheer en administratie in % van de som der lasten     6,79% 5,69%
Norm Vereniging Rembrandt is 10%      (410k/6,05 mln) (341k/6,00 mln)

Lastenverdeling
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SPECIFICATIE VAN DE KUNST VOORWERPEN

De op de balans als € 1 opgenomen kunstvoorwerpen 
betreffen: 

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

—  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

—  Schilderij Karel Appel King Lear werd uit particulier 
bezit aan de Vereniging Rembrandt geschonken.  
Het kunstwerk werd vervolgens in bruikleen gegeven 
aan Stichting Hannema-De Stuers Fundatie te Wijhe.

Overige gegevens

JAARREKENING 2018
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CONTROLEVERKLARING

 

Op alle opdrachten verricht door Share Impact Accountants zijn algemene voorwaarden van toepassing welke 
bij de Kamer van Koophandel zijn gedeponeerd. Share Impact Accountants is ingeschreven in het 
handelsregister van de Kamer van Koophandel te Den Haag onder nummer 66398932. Lid van  

 Gevestigd: Wolga 5,  
2491 BK Den Haag 
Bezoek en postadres: 
Lange Haven 90 
3111 CJ Schiedam 
info@shareimpactaccountants.nl 
www.shareimpactaccountants.nl 

 

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT  

Aan: het bestuur van de Vereniging Rembrandt  

Verklaring over de in het financieel verslag opgenomen jaarrekening 2018  
 
Ons oordeel 
Wij hebben de jaarrekening 2018 van de Vereniging Rembrandt te Den Haag gecontroleerd.  

Naar ons oordeel geeft de in dit financieel verslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld 
van de grootte en de samenstelling van het vermogen van de Vereniging Rembrandt per 31 
december 2018 en van het resultaat over 2018 in overeenstemming met de Richtlijnen voor de 
Jaarverslaggeving RJ650 fondsenwervende organisaties. 

De jaarrekening bestaat uit: 

1. de balans per 31 december 2018 
2. de winst- en verliesrekening over 2018; en  
3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële 

verslaggeving en andere toelichtingen. 
 
De basis voor ons oordeel 
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de 
Nederlandse controlestandaarden vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn 
beschreven in de sectie 'Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening'. 

Wij zijn onafhankelijk van de Vereniging Rembrandt zoals vereist in de Wet toezicht 
accountantsorganisaties (Wta), de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij 
assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in 
Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels 
accountants (VGBA). 

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor 
ons oordeel.  

Verklaring over de in het financieel verslag opgenomen andere informatie 
Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere 
informatie, die bestaat uit:   

- het bestuursverslag;  
- de overige gegevens.   

 
Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie: 

- met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat;  
- alle informatie bevat die op grond van de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving RJ 650 

fondsenwervende organisaties is vereist.   
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Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, 
verkregen vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie 
materiële afwijkingen bevat. 
 
Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in RJ640 en de Nederlandse 
Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze 
controlewerkzaamheden bij de jaarrekening. 
 
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van het bestuursverslag en de overige 
gegevens in overeenstemming met de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving RJ 650 
fondsenwervende organisaties. 
 
Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening  
Verantwoordelijkheden van het bestuur voor de jaarrekening 
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in 
overeenstemming met de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving RJ 650 fondsenwervende 
organisaties. In dit kader is het bestuur verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing 
die het bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder 
afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude.  

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de vereniging in staat is om 
haar werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd verslaggevingsstelsel 
moet het bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij 
het bestuur het voornemen heeft om de vereniging te liquideren of de activiteiten te beëindigen of 
als beëindiging het enige realistische alternatief is. Het bestuur moet gebeurtenissen en 
omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de vereniging haar activiteiten in 
continuïteit kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening. 

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening 
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij 
daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven 
oordeel.  

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid 
waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude 
ontdekken. 

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs 
kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de 
economische beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit 
beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het 
effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel. 

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant 
professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse 
controlestandaarden, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle 
bestond onder andere uit:   

- het identificeren en inschatten van de risico’s dat de jaarrekening afwijkingen van 
materieel belang bevat als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico's 
bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-
informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico 
dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude 
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kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten 
transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het 
doorbreken van de interne beheersing;  

- het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als 
doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze 
werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit 
van de interne beheersing van de vereniging;  

- het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële 
verslaggeving en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en 
de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan;   

- het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling 
aanvaardbaar is. Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of 
er gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of 
de vereniging haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen 
dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in 
onze controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen in de 
jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. 
Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum 
van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er 
echter toe leiden dat een vereniging haar continuïteit niet langer kan handhaven;  

- het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin 
opgenomen toelichtingen; en 

- het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende 
transacties en gebeurtenissen.   

Wij communiceren met het bestuur onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de 
controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, 
waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing.   

 

Den Haag, 21 mei 2019       

Share Impact Accountants B.V.  
 

Was getekend H. Hollander RA   
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