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Verslag Raad van Toezicht 
 
Samenstelling 
 
De Raad van Toezicht van de Stichting Amsterdam Museum bestaat per 31 december 2017 uit: 

 Mevrouw J.D. Hooi (voorzitter) 

 De heer J. de Rooij (vicevoorzitter) 

 Mevrouw A. Knuttel 

 De heer E.W. Veen 

 Mevrouw T. Boerman 

 De heer J.C. Kennedy 

 Mevrouw J.M.G. Schuerveld Schrijver 
 
De Stichting Amsterdams Historisch Museum is opgericht op 30 oktober 2008. De Raad van Toezicht is per 1 
januari 2009, de datum van verzelfstandiging van de Dienst Historische Musea naar de Stichting Amsterdams 
Historisch Museum, officieel aangetreden. In 2012 is de naam officieel veranderd in Stichting Amsterdam 
Museum. 
 
Vergaderingen 
 
De Raad van Toezicht is in 2017 vier keer bijeen geweest in aanwezigheid van de directie. Op de agenda 
stonden o.a. de volgende onderwerpen: de benoeming van een nieuwe accountant, de 
organisatieontwikkeling, de overname van de exploitatie van het Cromhouthuis voor de periode 2018 tot en 
met 2021  en de verstrekte garantstelling daaromtrent. Daarnaast heeft de raad de voortgang in het 
huisvestingsonderzoek nauwlettend gevolgd. Het museum en de gemeente zijn gezamenlijk opdrachtgever 
voor dit traject waarin de mogelijkheid voor aanpassing van de locatie aan de Kalverstraat wordt nagegaan. 
Voor dit onderzoek heeft het museum in 2017 een programma van inhoudelijke uitgangspunten geformuleerd 
waarmee de raad van toezicht heeft ingestemd.  
 
De financiële kwartaalrapportages zijn besproken en de jaarrekening 2016 en de begroting 2018 zijn 
vastgesteld. Deze zijn daarvoor behandeld in de auditcommissie, die ook in 2017 tweemaal bijeen is geweest. 
Ook heeft een afvaardiging van de Raad twee maal een overlegvergadering van de ondernemingsraad 
bijgewoond.  
 
De leden van de Raad van Toezicht ontvangen geen bezoldiging. In bijlage C staan de nevenfuncties van de 
leden opgenomen. Per 1 januari 2017 is conform het aftreedschema de heer Poppelaars afgetreden. De Raad 
van Toezicht is vervolgens versterkt met mevrouw Knuttel. Eind 2017 is ook de heer Friedberg als nieuw lid 
geworven, met ingang van 2018 maakt hij deel uit van de raad en de auditcommissie. 
 
 
Mevrouw J.D. Hooi, De heer J. de Rooij 
 
 
 
Mevrouw A. Knuttel, De heer E.W. Veen, 
 
 
 
Mevrouw T. Boerman,  De heer J.C. Kennedy 
 
 
 
Mevrouw J. Schuerveld Schrijver  

 
 
 
 

  (Origineel exemplaar getekend door de leden van de Raad van Toezicht.) 
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Bestuursverslag 
 
Algemene informatie 
Statutaire naam: Stichting Amsterdam Museum 
Vestigingsplaats: Amsterdam 
Rechtsvorm: Stichting 
 
Doelstelling 
De Stichting Amsterdam Museum stelt zich ten doel de geschiedenis van Amsterdam toegankelijk te maken en 
levend te houden door deze op een actuele, inspirerende en interactieve wijze voor een zo breed mogelijk 
publiek te presenteren, daarbij optimaal gebruik makend van de historische verzameling van de stad 
Amsterdam, die het museum beheert, behoudt, onderzoekt en selectief uitbreidt. De Stichting Amsterdam 
Museum beheert tevens Museum Willet-Holthuysen en de archeologische bodemvondsten, althans voor zover 
deze objecten door het bureau Monumenten & Archeologie aan de Stichting Amsterdam Museum ter hand zijn 
gesteld.  
 
De Stichting is niet gericht op het maken van winst. De Stichting past de Code Cultural Governance toe, zie 
toegelicht in bijlage B. 
 
Vanaf 2011 voert het Amsterdam Historisch Museum de naam Amsterdam Museum. In de loop van 2012 is de 
statutaire naam daaraan aangepast. 
 
Bestuur 
Het bestuur wordt gevormd door de directeur van het museum, mevrouw J. Kiers. 
 
Beleidsverantwoording 2017 
In 2017 hebben we op al onze locaties totaal 478.737 bezoekers ontvangen. Dat is net iets minder dan ons 
recordjaar 2015 waarin we 671 bezoekers meer ontvingen, maar net iets meer dan het begrote aantal van 
477.500 bezoekers.  Ook ontvingen we voor het eerst in jaren meer bezoekers achter de kassa dan in onze 
gratis toegankelijke Amsterdam Galerij. In dit gratis publieksgebied ontvingen we in  2017 451.825 bezoekers.  

 

 
 
De locatie  Amsterdam Museum trok 201.238 bezoekers, waarmee we onze doelstelling voor het jaar (205.000) 
net niet hebben gehaald, maar wel een kleine stijging van 1% ten opzichte van 2016 hebben gerealiseerd. 
Hierbij zijn de 12.001 bezoekers van de gratis Modemuze-tentoonstelling in de centrale OBA niet 
meegerekend. 
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Het bezoekersaantal van Museum Willet-Holthuysen lag met 50.816 iets onder onze doelstelling van 52.500 
bezoekers en ook iets onder het meerjarig gemiddelde. Deze daling deed zich echter met name voor in het 
gratis en educatief bezoek. In de Portrait Gallery of the Golden Age zijn we in 2017 gestart met een andere 
manier van de registratie van museumkaartbezoekers. Dit brengt een grote afname van bezoek met zich mee 
ten opzichte van vorige jaren en zijn we uiteindelijk uitgekomen op 168.870 bezoekers. We hebben hierdoor 
ook onze doelstelling van 220.000 bezoekers per jaar moeten bijstellen 
 
Met ingang van 2017 tellen ook de bezoekers van het Cromhouthuis mee in onze cijfers. In 2017 waren dat 
45.812 bezoekers. Dat is een stijging van 11% ten opzichte van 2016. Daarmee hebben we een eerste stap 
gezet naar het structureel rendabel maken van de exploitatie van het huis. 
 

 
 
De afgelopen jaren zagen we dat er steeds minder volbetalende bezoekers naar onze musea kwamen. In 2017 
is die trend gestopt en is het aantal volbetalende bezoekers met ruim 7.000 toegenomen waardoor het aandeel 
is gestegen van 19% naar 21%. Het aantal scholieren is afgenomen tot 11.794, oftewel 3% van het totaal. Deze 
terugval was ingecalculeerd, vanwege de verbouwingen op zaal. Overigens vallen de aantallen hoger uit dan 
begroot (8.110). 
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We hebben het afgelopen jaar een toename gezien van het aantal Amsterdammers van 15% naar 17%. 
Hiermee voldoen we aan onze doelstelling voor een toename van het aantal Amsterdamse bezoekers. 
Overigens betreft dit alleen het aantal bezoekers op de locatie Amsterdam Museum. We hebben in 
samenwerking met onze partners ook activiteiten in andere stadsdelen uitgevoerd waardoor ons bereik onder 
Amsterdammers verder toegenomen is. Dit sluit aan bij ons idee van het netwerkmuseum. In volgende jaren 
zullen deze doelstellingen verder geconcretiseerd worden.  
          

          
 
Programma 
 
Amsterdam Museum 
 
Het Amsterdam Museum organiseerde in 2017 - naast de vaste exposities Amsterdam DNA en Het Kleine 
Weeshuis - diverse evenementen en tentoonstellingen. Amsterdamse kunst, geschiedenis én de actualiteit 
speelden daarin in wisselende samenstelling een belangrijke rol. De drie grote tentoonstellingen van 2017 
waren 100 jaar Schiphol: Klaar voor vertrek, Puck & Hans en Ferdinand Bol en Govert Flinck.  
 
100 jaar Schiphol. Klaar voor vertrek was gericht op families met kinderen. De speelse tentoonstelling bood 
een interactieve beleving van de geschiedenis van de Amsterdamse luchthaven, van modderig weiland in 1916 
tot de hightech Airportcity die het nu is. Bezoekers werden ook uitgedaagd mee te denken over de toekomst 
van Schiphol. Bij het schrijven van dit verslag waren de definitieve bezoekerscijfers nog niet beschikbaar, maar 
het Amsterdam Museum lijkt er zeker in geslaagd om met deze tentoonstelling meer families met kinderen te 
trekken. De tentoonstelling werd mede mogelijk gemaakt door bijdragen van Schiphol N.V. en Corendon. 
Onderdeel van het project was een online museum, ontwikkeld in samenwerking met Schiphol: 
www.schiphol100jaar.nl. De tentoonstelling trok in 2016 en 2017 samen 131.500 bezoekers, waarmee het één 
van onze meest succesvolle tentoonstelling ooit is geweest. 
 
Voor het eerst in jaren organiseerden we weer een zomertentoonstelling: Puck & Hans – couture locale 
over het iconische Nederlandse modeduo 'Puck & Hans'. Zij genoten in de jaren 70, 80 en 90 grote bekendheid 
door in het oog springende creaties. Hun kledingstukken kenmerkten zich door een mix van exclusieve 
materialen, kwaliteit en speelsheid. Daarnaast organiseerden Puck & Hans modeshows op typische 
Amsterdamse locaties zoals Artis en het Westergas terrein. De tentoonstelling leverde ruim 52.200 bezoekers 
op, een stijging van 21% ten opzichte van het jaar ervoor en ruim boven de doelstelling van 49.500 bezoekers. 
 
Het Amsterdam Museum toonde samen met Museum Het Rembrandthuis de tentoonstelling Ferdinand Bol en 
Govert Flinck – Rembrandts meesterleerlingen, de eerste omvangrijke overzichtstentoonstelling ooit over de 
schilders Ferdinand Bol (1616-1680) en Govert Flinck (1615-1660). In Museum Het Rembrandthuis ligt de 
nadruk op hun leertijd bij Rembrandt. In het Amsterdam Museum wordt getoond hoe de schilders zijn 
uitgegroeid tot zelfstandige meesters. Geholpen door een steeds groeiend netwerk wisten de ambitieuze 
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schilders door te dringen tot de absolute top van de kunstmarkt. De twee generatiegenoten werden daarmee 
niet alleen geduchte concurrenten voor hun voormalige leermeester, maar ook voor elkaar. Nog tijdens hun 
leven waren zij succesvoller dan Rembrandt. Twee andere instellingen in de stad, het Koninklijk Paleis en 
Museum van Loon, sluiten aan bij de tentoonstelling door in dezelfde periode aandacht aan de twee 
kunstenaars te schenken. In 2017 ontvingen we voor deze tentoonstelling 42.830 bezoekers. Totaal 
verwachten we in februari 2018 uit te komen rond 67.500 bezoekers. Iets meer dan begroot (65.500).   
 
In samenwerking met fotograaf Maurice Boyer maakten we de tentoonstelling Maurice Boyer – thuis in 
Amsterdam (16 december 2016 – 14 juni 2017). Ook deze tentoonstelling met historische foto’s draaide om 
actuele thema’s: stadsvernieuwing en vluchtelingen. De vraag ‘van wie is de stad?’ stond daarbij centraal. In de 
tentoonstelling was een belangrijke rol weggelegd voor Amsterdam, de stad die vaak het decor vormt in het 
werk van Boyer. Afgelopen jaar ging hij na vier decennia met pensioen als fotojournalist. Maurice Boyer was 
onder andere verbonden aan het NRC en de gemeente Amsterdam. Hij won onder andere prijzen van de 
Zilveren Camera en World Press Photo. 
 
In 2017 was ook een aantal kleinere, maar spraakmakende tentoonstellingen te zien in het Amsterdam 
Museum. Zo was vanaf 16 juni tot en met 30 oktober het werk M54 van kunstenaar Brian Elstak te zien.  
Brian Elstak maakte M54 in opdracht van CBK Zuidoost en het Amsterdam Museum. De verhouding tussen 
centrum en periferie in de stad Amsterdam is het thema van de samenwerking tussen het stadsmuseum en de 
galerie en kunstuitleen in Zuidoost gedurende de komende vier jaren. Voor Elstak is de metro 54 van 
Amsterdam Centraal naar Amsterdam Zuidoost bij uitstek de vertaler van deze verhouding.  
 
In het video-kunstproject Trans*Objects wordt het spanningsveld van de zichtbaarheid van transgenders, de 
medische kant en mediarepresentatie aan het licht gesteld. Veel transgenders herkennen zich niet in de 
maatschappelijke percepties van hun identiteit en voelen zich hierdoor gereduceerd tot louter een lichaam, 
een ‘object’. De vraag die aan de hand van zes internationale videowerken wordt aangesneden luidt: 
“Transgenders worden vaak als een 'object' beschouwd. Hoe kunnen we hier tegenwicht aan bieden?” 
 
De Amsterdam Galerij (voorheen Schuttersgalerij) is de gratis toegankelijke tentoonstellingsstraat van het 
Amsterdam Museum waar heel diverse groepsportretten van Amsterdammers uit heden en verleden te zien 
zijn. Na het overlijden van burgemeester Eberhard Van der Laan hebben we hier een condoleanceregister 
ingericht, bij het graffitikunstwerk Damskostrijder van het street art-collectief Kamp Seedorf  
 
Museum Willet-Holthuysen  
 
Museum Willet-Holthuysen werd tijdens Kerst in Willet omgetoverd tot een kerstpaleis in negentiende-eeuwse 
stijl. Bezoekers konden ervaren hoe het vermogende echtpaar Abraham en Louisa Willet-Holthuysen hier 
Kerstmis vierde. Dit jaar hebben we tijdens deze periode feestmenu’s rond 1900 uit de collectie van familie 
Wertheim gepresenteerd die een blik vormen naar de eettafel van een eeuw geleden. Kerst in Willet groeit uit 
tot een traditie waar steeds meer bezoekers (en media) op afkomen. 
  
Hollanders van de Gouden Eeuw 
 
In 2017 hebben we in de Portrait Gallery of the golden Age vooral ingezet op het creëren van bekendheid op 
de buitenlandse markten en bezoekers. In samenwerking met onze partner, de Hermitage, hebben we 
geprobeerd meer focus aan te brengen op de verschillende doelgroepen. De Hermitage op de binnenlandse 
bezoekers die met name afkomen op de Hollandse Meesters die vanaf september 207 te zien zijn in de 
Hermitage. Wij hebben de focus verlegd naar meer buitenlandse toeristen, met name door meer in te zetten 
op de verkoop van combitickets en de aandacht te vestigen op de meertaligheid van onze tenoonstelling. 
 
Cromhouthuis 
 
Vanaf 1 januari 2017 valt de exploitatie van het Cromhouthuis rechtstreeks onder het Amsterdam Museum. Wij 
hebben ons voor de komende jaren ten doel gesteld de exploitatie rendabel te maken. Het Cromhouthuis moet 
daarbij een eigen gezicht krijgen. Daarvoor hebben we in 2017 een programma bedacht waarin we bijzondere 
collecties (uit het depot van het Amsterdam Museum) presenteren in de schatkamers van het huis. Dit heeft 
geleid tot drie bijzondere presentaties. 
 

https://www.cbkzuidoost.nl/
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Vanaf 31 maart tot en met 18 juni 2017 waren de Werken van Maria Sibylla Merian (1647 – 1717) te zien. Een 
kleurrijke collectie kunstwerken gebaseerd op haar onderzoek naar onder andere rupsen en vlinders. Deze 
kostbare en kwetsbare verzameling is afkomstig uit de Artis Bibliotheek van de Universiteit van Amsterdam.  
 
De expositie Geniaal getekend. Van Da Vinci tot Rembrandt. presenteerde 25 kleine tekeningen van 
grootmeesters uit de beeldende kunst. Het topstuk is een portretje van de hand van Leonardo da Vinci. Dit is 
één van de twee schetsen van deze kunstenaar die in Nederlands bezit zijn. Gastcurator Taco Dibbits, 
hoofddirecteur van het Rijksmuseum, selecteerde de werken uit de collectie van de Amsterdammer Carel 
Joseph Fodor (1801- 1860), nu in beheer van Amsterdam Museum. ‘Geniaal getekend’ was te zien van 8 juli tot 
en met 15 oktober. 
 
De derde presentatie was Goud! Horloges en juwelen van Sophia Lopez Suasso waarin meer dan 150 
kostbaarheden uit de collectie van een bijzondere verzamelaar in Amsterdam: Sophia Lopez Suasso-de Bruijn 
(1816-1890) te bewonderen zijn. Negentiende-eeuwse horloges van onder andere het beroemde merk Patek 
Philippe zijn te zien, naast met edelstenen bezette broches en ingenieuze snuifdozen.  
 
Modemuze 
 
Tussen 17 maart en 2 juli was ons online modeplatform Modemuze te gast in de OBA. De tentoonstelling 
bracht bijzondere kostuums en accessoires uit het hele land samen in Amsterdam. Twaalf Nederlandse musea 
openden hun depots en presenteerden zowel historische kleding als hedendaagse outfits van jonge 
ontwerpers. Deze gratis toegankelijke tentoonstelling is bezocht door 12.001 gasten. 
 
Buurtgerichte activiteiten 
 
Het Amsterdam Museum heeft in samenwerking met Imagine IC en CBK Zuidoost meegewerkt aan een aantal 
presentaties op locatie. Met name de samenwerking met Imagine IC ‘Herdenken op gevoel’, over de 
Bijlmerramp van 25 jaar geleden op de locaties OBA/Imagine IC en OBA Reigersbos heeft een groot aantal 
bezoekers opgeleverd. De toegang tot deze locaties is gratis, desalniettemin is het aantal bezoeker bijna 2 keer 
zo hoog als vooraf werd ingeschat. De samenwerking met CBK Zuidoost rond het werk M54 van Brian Elstak 
was op beide locaties (CBK Zuidoost en Amsterdam Museum succesvol). 
 
Educatie  
 
Het Amsterdam Museum heeft in 2017 minder leerlingen ontvangen dan de jaren daarvoor: totaal 11.794. 
Deze terugval was ingecalculeerd, vanwege de verbouwingen op zaal. Overigens vallen de aantallen hoger uit 
dan verwacht en aangegeven in de kunstenplanaanvraag. Het Amsterdam Museum staat aan de vooravond van 
de oplevering van een nieuwe vaste opstelling in juni 2018. Daarin kunnen we ook de scholieren weer 
volwaardig ontvangen. 
 
Ten aanzien van de aantallen talentontwikkeling moet opgemerkt worden dat vanwege de planning het 
Stadslab niet in najaar 2017 opgeleverd kon worden en dit verplaatst is naar zomer 2018. Dit betekent dat het 
aantal (nu nog testgroepen) die hier zijn ontvangen lager is dan verwacht. 
De aantallen rond de digitale activiteiten (Groeistad) zijn nog niet waargemaakt. In de aantallen aangeleverd 
voor het kunstenplan werd uitgegaan van financiering door een extra kunstenplanaanvraag. Deze aanvraag is 
echter niet gehonoreerd. In de zomer van 2017 hebben we zelf de werving gedaan en met succes. Op dit 
moment wordt de laatste hand gelegd aan het platform Groeistad. Het zal operationeel zijn vanaf 2e helft 
2018. 
   
E-cultuur 
 
In 2017 heeft het Amsterdam Museum veel activiteiten op het internet ontwikkeld. Er werden onder meer 
verdiepende blog's aangeboden bij de tentoonstellingen: Maurice Boyer - thuis in Amsterdam, Puck & Hans - 
Couture Locale en Ferdinand Bol & Govert Flinck - Rembrandts meesterleerlingen. Daarnaast konden bezoekers 
de ontwikkelingen rond het huis en de collectie van Willet Holthuysen volgen via de blog op 
www.willetholthuysen.nl.  
 
Via het dossier Re:DDS op hart.amsterdam werd verslag gedaan van de activiteiten die oud bewoners en 
vrijwilligers van de De Digitale Stad (DDS) samen met medewerkers van het Amsterdam Museum, Beeld en 

http://www.willetholthuysen.nl/
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Geluid, Waag society en de Uva hebben uitgevoerd om de De Digitale Stad te reconstrueren als case studie 
voor webarcheologie.  

Via de Biografie van Amsterdam presenteerden we minidocumentaires van studenten van de masteropleiding 
Publieksgeschiedenis van de UvA. Daarnaast hebben we het geheugen van Amsterdam verder ontwikkelt als 
platform voor geheugenverhalen voor heel Amsterdam. Tot slot hebben we geëxperimenteerd met het 
Interactieve programma BolFlinck Messenger - chat mee! Via dit Facebook Messenger programma dagen we 
bezoekers uit om te chatten met karakters die te zien zijn op de schilderijen van Bol en Flinck. 

Organisatie 

In 2017 is er een begin gemaakt de herordening van de organisatie Binnen dit organisatieontwikkelingstraject 
worden alle organisatorische aspecten onder de loep zullen genomen. De eerste fase is ondertussen 
gerealiseerd. In deze fase is een nieuwe structuur voor de organisatie neergelegd die bestaat uit drie clusters: 
Museale Zaken, Commerciële Zaken en Bedrijfsvoering. De hoofden van deze clusters vormen samen met de 
directeur het nieuwe Managementteam. Naast deze clusters wordt er via een Projectenbureau ook een 
projectenorganisatie opgezet waarbij projecten kunnen putten uit medewerkers uit de drie clusters. In 2018 
vindt de verdere invulling van de organisatie plaats. Daarbij zullen teams en medewerkers in één van de 
clusters geplaatst worden. Het traject vindt plaats in nauwe samenwerking met de ondernemingsraad van het 
Amsterdam Museum. 

Personeel tov vorig jaar 2016 2017 

Aantal fte in dienst (vast contract) 79,5 80,6 

Aantal stagiaires in het jaar 27 26 
Ziekteverzuim (inclusief > 1 jaar) 5,2% 3,8% 

Het ziekteverzuim is sterk afgenomen en ligt nu ruim onder het daar ons afgesproken kritische niveau van 5%.  

Samenwerking Amsterdam Heritage Museums 

Amsterdam Museum maakt deel uit van de Amsterdam Heritage Museums (AHM). Deze musea willen de 
geschiedenis van Amsterdam tot leven wekken, inzicht geven in de identiteit van de stad en bewoners en 
bezoekers uitdagen hun relatie tot de stad te verdiepen. In de periode 2017 tot en met 2020 blijft dit 
samenwerkingsverband bestaan uit drie onafhankelijke museale stichtingen: Amsterdam Museum, Museum 
Ons’ Lieve Heer op Solder en het Bijbels Museum. Ondanks het wegvallen van subsidie uit het kunstenplan van 
partner Het Bijbels Museum blijft dit museum verbonden in de back-office, zodat de bereikte efficiency in de 
bedrijfsvoering niet in gevaar komt.  Op inhoudelijk gebied blijven er twee partners over in de AHM: Museum 
Ons’ Lieve Heer op Solder en het Amsterdam Museum. De inhoudelijke samenwerking richt zich met name op 
educatie en het project Voices of Tolerance dat zich in Museum Ons’ Lieve Heer op Solder afspeelt. 

In 2017 is de samenwerking facilitaire zaken tot stand gekomen op met name het gebied van technisch 
onderhoud waarbij iedere partner de eigen kosten draagt. In dit kader hebben we de duurzaamheid van onze 
gebouwen beoordeeld en zijn we gecertifieerd met het BREEAM kenmerk. Museum Ons’ Lieve Heer op Solder 
huurt met ingang van 1 januari 2017 depotruimte van het Amsterdam Museum. Er is een huurcontract voor 5 
jaar afgesloten. 

Risicobeheersing en controle 

Het Amsterdam Museum heeft in 2012 alle afspraken en procedures rondom risicobeheersing in kaart 
gebracht. Jaarlijks wordt dit, indien nodig, geactualiseerd en leidt dit tot een overzicht van de bestaande risico’s 
en de manier waarop deze zijn afgedekt. Dit overzicht wordt opgenomen in de begroting. In 2017 is er geen 
aanleiding geweest voor extra actie op dit gebied anders dan de acties die reeds binnen de normale 
bedrijfsvoering plaatsvinden. In 2018 zullen we de hele risicobeheersing als zodanig opnieuw in kaart brengen. 

De belangrijkste risico’s betreffen enerzijds de afhankelijkheid van publieksinkomsten en anderzijds (het 
beheer en behoud van) de collectie en het gebouw. De risico’s zijn gekwantificeerd en er zijn maatregelen 
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getroffen om nadelige effecten op te kunnen vangen. (zie daarvoor ook de toelichting bij de algemene reserve) 
Aansluitend kan worden geconstateerd dat de solvabiliteit en de liquiditeit van het museum gezond zijn. 
 
Groot Onderhoud 
 
Het bouwkundig onderhoud voor het Amsterdam Museum had afgelopen jaar vooral betrekking op de 
ombouw van het voormalige prentendepot en het vroegere papierrestauratieatelier tot nieuwe 
kantoorruimtes voor de teams Fondsenwerving & Sponsoring en Marketing & Communicatie. Daartoe zijn ook 
installatietechnische modificaties uitgevoerd om aan Arbo normering te voldoen en is LED verlichting toegepast 
als werkplekverlichting. 
 
Aan de gevels van de gebouwen D, G en H is verder herstel van voegwerk en restauratie van hardstenen 
onderdorpels uitgevoerd. Dit ter voorkoming van schade door vorst. Verder zijn aan de installaties geen grote 
vervangingen of renovaties uitgevoerd. Punt van aandacht zijn wel de huidige CV ketels (2000). Er heeft zich 
halverwege het jaar een storing voorgedaan, die een indicatie vormt voor het einde van de levensduur van 
deze ketels. Ook onderdelen worden schaars. Voor de korte termijn is het probleem opgelost door het buiten 
bedrijf stellen van één ketel en de onderdelen daarvan te kannibaliseren voor de overige drie. Er wordt een 
afweging gemaakt van de risico's in relatie tot de het tijdpad van de eventuele verbouwing. 
 
Het voornaamste wapenfeit bij het onderhoud van Museum Willet-Holthuysen is de vervanging van de Cv-ketel 
en de aanpassing van het ketelhuis aan de huidige wettelijke veiligheidsvoorschriften. Verder zijn andere 
plannen voor vernieuwing van de beveiligingsinstallaties en overige vervangingen nog even on-hold gezet om 
redenen dat dit om een 'masterplan' vraagt.  
 
Bij het CollectieCentrum kan worden vastgesteld dat de inspanningen om het gebouw en installaties de 'als 
nieuw' status te laten behouden effectief zijn. De staat van onderhoud is uitstekend. Er is verder gewerkt aan 
de finetuning van de WKO installatie. Ook de filters van de luchtbehandeling worden regelmatig gecontroleerd 
door middel van monstername en laboratorium onderzoek. Ten behoeve van de medewerkers heeft er een 
luchtkwaliteitsmeting plaatsgevonden. Tevens is de koeling in de beveiligingsloge verbeterd.  
Het meest spectaculaire feit is de plaatsing van zonnepanelen op het platte dak van het gebouw. Ca. 700 m2 
oppervlak bood voldoende ruimte voor een prachtige installatie. De uitvoering van het project door de 
leverancier, in samenwerking met onze E-installateur verliep vlekkeloos. Binnenkort zullen de eerste resultaten 
van de besparingen over een heel jaar beschikbaar komen. 
 
In het Cromhouthuis zijn twee direct noodzakelijke acties uitgevoerd. Ten eerste werd de lift gereviseerd, 
daarnaast werd het ketelhuis gasdicht gemaakt en van gasdetectie voorzien. Ten behoeve van de 
klimaatbeheersing voor tentoonstellingen in de zogenaamde 'schatkamers' is er lokaal koeling aangebracht. 
Verder is er vooral aan de voorgevel tot aan de beletage schilderwerk uitgevoerd. De bouwkundige staat van 
het gebouw wordt in nauwe samenwerking met Monumentenwacht gemonitord.  
 
Cultureel ondernemerschap 
 
Het Amsterdam Museum stelt zich ten doel de commerciële en maatschappelijke activiteiten te combineren 
waarbij een surplus op commerciële activiteiten terugvloeit naar het maatschappelijk doel van ons museum. De 
ontwikkeling van de Hollanders van de Gouden Eeuw in de Hermitage is een uniek voorbeeld van dit cultureel 
ondernemerschap. Deze tentoonstelling draagt bij aan de doelstellingen van het museum om zoveel mogelijk 
collectie, zo optimaal mogelijk, buiten de depots te laten zien voor publiek. Het is de bedoeling dat de kosten 
van deze tentoonstelling geheel worden terugverdiend door de realisatie van extra inkomsten. Ook in 2017 
heeft dit een voordeel opgeleverd dat ingezet zal worden voor de verdere ontwikkeling van het Amsterdam 
Museum. 
 
Sinds de gestarte samenwerking met Vermaat in museumcafé Mokum zien we een gestage toename van de 
verhuur van onze locaties. In 2017 komt dit voor het eerst tot uiting in onze cijfers. We gaan deze 
samenwerking nu verder verdiepen en verbeteren. Sinds het besluit is genomen om geen museumwinkel meer 
te runnen maar alleen een basisassortiment aan museumproducten aan te bieden in het entreegebied hebben 
we voor het eerst sinds jaren een voordeel op de winkelverkoop kunnen realiseren. Vooralsnog proberen we 
hier verder te optimaliseren en sluiten we aan op de huisvestingsplannen zodra deze bekend zijn.  
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Resultaat 
 
De Stichting Amsterdam Museum sluit het jaar 2017 af met een positief resultaat van € 122.125,- ten opzichte 
van de begroting. Dit voordeel is vooral ontstaan doordat we extra bezoekersinkomsten hebben kunnen 
realiseren in het Amsterdam Museum en de Portrait Gallery of the golden Age. De toename van de inkomsten 
bij het Amsterdam Museum hebben we ingezet voor de oplossing van een aantal (organisatorische) knelpunten 
en extra kosten naar aanleiding van de herordening. Het voordeel van de Portrait Gallery hebben we gebruikt 
om de het aanvullende tentoonstellingsprogramma en bijbehorende marketing bij het Cromhouthuis te 
kunnen bekostigen. 
 
De mooie resultaten in 2017 hebben we mede kunnen realiseren door de genereuze bijdragen van onze 
partners: de Gemeente Amsterdam en de Bankgiro Loterij. 
 

             
 
Het eigen inkomstenpercentage is afgelopen jaar uitgekomen op 38,8%. Dit is iets lager dan vorig jaar (40,5%). 
Dit komt enerzijds door de extra incidentele subsidie voor het Cromhouthuis. Anderzijds lagen de inkomsten 
vorig jaar, mede vanwege een groot éénmalig effect, wat hoger. We voldoen ruim aan de eigen 
inkomstennorm van 25% die door de Gemeente Amsterdam verplicht gesteld is per 2016.  

 
Toekomstperspectief 
 
De jaren 2018-2020 staan voor het Amsterdam Museum in het teken van vernieuwing, nodig om een breder en 
meer divers publiek te verbinden aan de verhalen van Amsterdam. We ontwikkelen ons tot een 
netwerkmuseum dat zijn programmering op uiteenlopende doelgroepen toesnijdt, en werkt vanuit 
verschillende locaties in de stad. In 2018 zullen we ons netwerk (onder meer OBA, CBK-ZO, Imagine IC, de 
Hermitage) blijven benutten voor eigen of gezamenlijke programmering en een open oog houden voor nieuwe 
samenwerkingskansen.  
 
Voor onze eigen locaties wordt 2018 een enerverend jaar. We verwachten dat we, samen met de gemeente, 
een architect de opdracht kunnen geven een ontwerp te maken voor aanpassing van de locatie aan de 
Kalverstraat; een belangrijke eerste stap in de transformatie tot eigentijds stadsmuseum in één van de mooiste 
en oudste monumenten in de stad Amsterdam. Tegelijkertijd werken we aan een plan voor een tweede locatie 
van het Amsterdam museum in Amsterdam Nieuw-West, die aanvullend is op de locatie aan de Kalverstraat. 
Het  vertrekpunt voor het museum in Nieuw West is de internationale, hedendaagse stad. Onderdeel van het 
plan zijn internationale tentoonstellingen over trending topics in de stad, zoals mode, vrijheid, muziek religie 
etc. De geplande opening is in 2025, maar al vanaf 2018 zal het Amsterdam Museum programmeren op een 
aantal plekken in Nieuw-West.  
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We werken aan de toekomst maar ook aan het heden. Medio 2018 opent aan de Kalverstraat een volledig 
vernieuwde vaste opstelling, inclusief het vernieuwde Stadslab voor educatieve programmering. En na het 
succes van de tentoonstelling Bol en Flinck  belooft 2018 een niet minder interessant jaar te worden met de 
programmering rond 50 jaar Paradiso, de tentoonstelling 1001 Vrouwen en de tentoonstelling die onze 
voormalig burgemeester Van der Laan als gastconservator samenstelde. 
 
Succesvol opereren als cultureel ondernemend netwerkmuseum, dat kansen ziet en weet te benutten, vraagt 
een efficiënte en slagvaardige organisatie. Met dat oogmerk is in 2017 een herordening van de organisatie 
voorbereid die we dit jaar gaan implementeren. In dit proces stemmen we de ambities zorgvuldig af op de 
draagkracht van de organisatie. In dat opzicht is 2018 een transitiejaar waarin we de basis leggen voor het 
vergroten van onze impact: in de stad en daar buiten. 
 
 

J. Kiers 
Directeur-bestuurder
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Balans 
 

Activa 31 december 2017 31 december 2016 

 

        

Materiële vaste activa   1.215.310   1.130.646 

 

        

Voorraden 62.794   52.751   

Vorderingen 1.671.487   1.474.773   

Liquide middelen 4.801.736   4.526.431   

Vlottende Activa   6.536.017   6.053.954 

 

        

Totaal activa   7.751.327   7.184.600 

 

        

 

        

 

        

 

        

Passiva 31 december 2017 31 december 2016 

 

        

Algemene reserve 1.445.164   1.323.039   

Bestemmingsreserves 879.554   872.388   

Bestemmingsfondsen 1.039.960   821.734   

Eigen Vermogen   3.364.678   3.017.162 

 

        

Voorzieningen   2.543.057   2.115.118 

 

        

Crediteuren 748.479   729.535   

Belastingen en sociale verzekeringen 326.565   264.902   

Overige schulden en overlopende passiva 768.548   1.057.883   

Kortlopende schulden   1.843.592   2.052.320 

 

        

Totaal passiva   7.751.327   7.184.600 
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Staat van Baten en Lasten 
 

 
Rekening Begroting Rekening 

Omschrijving 2017 2017 2016 

    Publieksinkomsten 3.722.698 3.385.000 4.054.801 

Sponsorinkomsten 111.579 150.000 303.551 

Overige directe inkomsten 57.359 60.000 74.056 

Indirecte opbrengsten 440.929 327.500 170.268 

Totaal opbrengsten 4.332.565 3.922.500 4.602.677 

   

  

Subsidies gemeente Amsterdam 10.331.333 10.285.500 9.941.219 

Overige subsidies uit publieke middelen 200.000 200.000 200.000 

Bijdragen uit private middelen 1.078.911 463.000 951.668 

Totaal subsidies /bijdragen 11.610.245 10.948.500 11.092.887 

        

Totaal baten 15.942.810 14.871.000 15.695.563 

   

  

Personeelskosten 6.821.703 6.501.750 6.069.513 

Afschrijvingen 186.147 184.870 182.862 

Huur 2.086.610 2.046.380 2.092.742 

Onderhoud 1.367.720 1.401.550 1.394.613 

Aankopen 25.856 10.000 27.687 

Publieksfunctie 3.112.763 2.673.000 3.351.662 

Collectie 275.086 246.900 309.878 

Huisvesting 818.814 806.000 774.331 

Automatisering 461.427 417.250 529.276 

Kantoorkosten 453.781 383.300 381.745 

   

  

Totaal lasten 15.609.906 14.671.000 15.114.308 

    Saldo rentebaten/-lasten 14.612 0 17.028 

   
  

Saldo baten en lasten 347.516 200.000 598.283 

   
  

Mutatie bestemmingsreserves -7.166 0 7.680 

Mutatie bestemmingsfondsen -218.225 -200.000 -162.647 

Totaal mutaties reserves en fondsen -225.391 -200.000 -154.967 

   

  

Mutatie algemene reserve 122.125 0 443.315 
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Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 
 
Algemeen 
De Stichting Amsterdam Museum is opgericht op 30 oktober 2008 en is statutair en feitelijk gevestigd in 
Amsterdam (KvK-nummer: 34315763). Per 1 januari 2009 werd het museum verzelfstandigd uit de 
gemeentelijke dienst Amsterdams Historisch Museum. Vanaf die datum worden de activiteiten van deze dienst 
voor rekening en risico van de Stichting voortgezet. Met ingang van 2012 is de naam veranderd in Stichting 
Amsterdam Museum. 
 
De jaarrekening is opgesteld met in aanmerking genomen de Richtlijn voor Organisaties Zonder Winststreven 
(RJ 640) van de Raad voor de Jaarverslaggeving, de algemene subsidieverordening Amsterdam en het 
controleprotocol voor de verantwoording en controle van periodieke subsidies van de Gemeente Amsterdam 
en het Handboek verantwoording subsidies Kunstenplan 2017-2020. 
 
Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van een verslagperiode van een jaar. Het boekjaar valt samen met het 
kalenderjaar. 
 
Vergelijkende cijfers 
Als begroting is de door de Raad van Toezicht vastgestelde begroting gebruikt. Op die begroting hebben twee 
wijzigingen plaatsgevonden. De verdeling van het flexibel budget en de toevoeging van de, door de Raad van 
Toezicht vastgestelde, begroting over 2017 van het Cromhouthuis. 
 
Gebruik van schattingen 
De opstelling van de jaarrekening vereist dat de directie oordelen vormt en schattingen en veronderstellingen 
maakt die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen, de gerapporteerde waarde van activa en 
verplichtingen en van baten en lasten. De belangrijkste schattingsposten betreffen de voorzieningen 
onderhoud en personeelsregelingen. De daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken van deze schattingen. De 
schattingen en onderliggende veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld. Herzieningen van 
schattingen worden opgenomen in de periode waarin de schatting wordt herzien en in toekomstige perioden 
waarvoor de herziening gevolgen heeft. 
 
Subsidie Gemeente Amsterdam 
De subsidie van de Gemeente Amsterdam over het boekjaar 2017 wordt definitief vastgesteld nadat de 
jaarrekening is overlegd. Deze subsidie is vooruitlopend op de definitieve vaststelling geheel als bate verwerkt. 
 
Grondslagen van waardering van activa en passiva 
De grondslagen die worden toegepast voor de waardering van activa en passiva zijn gebaseerd op historische 
kosten. Voor zover niet anders is vermeld, worden activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde. De 
grondslagen zijn ongewijzigd ten opzichte van vorig jaar. 
 
Materiële vaste activa 
De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs minus afschrijvingen. De afschrijvingen 
worden berekend als een percentage van de verkrijgingsprijs volgens de lineaire methode op basis van de 
economische levensduur. Voor het groot onderhoud wordt een voorziening gevormd in lijn met het Meerjaren 
Onderhoud Plan (MOP). 
 
Voorraden 
De voorraden worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of lagere netto-opbrengstwaarde. 
 
Vorderingen en overlopende activa 
De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd 
tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale 
waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht. 
Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen. 
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Liquide middelen 
De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde en staan ter vrije besschikking tenzij anders 
toegelicht. Indien middelen niet ter vrije beschikking staan, dan wordt hiermee bij de waardering rekening 
gehouden. 
 
Bestemmingsreserves 
Een deel van het eigen vermogen is als bestemmingsreserve afgezonderd en is daarmee niet vrij besteedbaar. 
De bestemmingsreserves worden aangehouden voor instandhouding van de collectie en de automatisering van 
de stichting. Daarnaast is er een bestemmingsreserve voor tentoonstellingsprojecten die het jaar overschrijden 
en is er een reserve voor personeel gerelateerde zaken zoals opleidingen, werkkleding en wachtgelden. Deze 
reserves zijn met instemming van het bestuur gevormd. 
 
Bestemmingsfondsen 
Bestemmingsfondsen zijn middelen ontvangen van derden welke zijn bestemd voor een specifiek doel. 
Zodoende zijn deze middelen alleen te besteden met goedkeuring van deze derden.  
 
Personeelsbeloningen / pensioenen 
De Stichting is aangesloten bij het bedrijfstakpensioenfonds ABP voor de gemeenten. Door het fonds verzorgde 
pensioenregeling is een toegezegde pensioenregeling. De Stichting heeft geen verplichtingen tot het voldoen 
van aanvullende bijdragen in het geval van een tekort bij het pensioenfonds, anders dan het voldoen van 
eventuele hogere toekomstige premies. Als pensioenlast worden de pensioenpremies die betrekking hebben 
op het betreffende boekjaar als last verantwoord. 
 
Voorziening Groot Onderhoud 
De voorziening ter gelijkmatige verdeling van lasten voor groot onderhoud van gebouwen wordt bepaald op 
basis van de te verwachten kosten over een reeks jaren volgens het Meerjaren Onderhoud Plan (MOP). De 
voorziening wordt lineair opgebouwd. Het uitgevoerde onderhoud wordt ten laste van deze voorziening 
gebracht. De jaarlijkse subsidie van de Gemeente Amsterdam wordt gedoteerd en de uitgaven worden 
onttrokken. 
 
Voorziening jubileumuitkering 
De voorziening is gewaardeerd tegen nominale waarde en betreft de verplichting van toekomstige 
jubileumuitkeringen gebaseerd op de arbeidsvoorwaarden. Bij de berekening van de voorziening is rekening 
gehouden met de kans dat medewerkers de organisatie vroegtijdig verlaten. 
 
Voorziening afbraak Hermitage 
De voorziening is bedoeld voor de toekomstige afbraak van de tentoonstelling Hollanders van de Gouden Eeuw 
in de Hermitage. De hoogte van de voorziening is gebaseerd op een inschatting van de kosten. De inschatting is 
afgeleid van de kosten van de opbouw van dezelfde tentoonstelling.  
 
Grondslagen voor de resultaatbepaling 

Algemeen 
Verantwoording van baten en lasten in de Staat van Baten en Lasten vindt in beginsel plaats op het tijdstip 
waarop zij betrekking hebben. Het exploitatiesaldo wordt bepaald als het verschil tussen de baten, toe te 
rekenen aan de desbetreffende periode, en lasten, op grond van historische kostprijzen, tenzij anders is 
vermeld. Verliezen worden verantwoord zodra zij voorzienbaar zijn. 
 
Baten 
De inkomsten uit exploitatie betreffen de entreegelden, verhuur ruimten, exploitatie onroerend goed en 
overige inkomsten onder aftrek van over de inkomsten geheven belastingen. 
De subsidies hebben betrekking op de jaarlijkse exploitatiesubsidie van de Gemeente Amsterdam, alsmede 
overige incidentele subsidies. Subsidies met betrekking tot specifieke tentoonstellingen worden gesaldeerd 
met de kosten aanzien van deze projecten en opgenomen onder de tentoonstellingskosten. 
 
Lasten 
De kosten zijn toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben ongeacht of zij tot uitgaven in dat 
verslagjaar hebben geleid. 
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Toelichting op de balans 
 
Activa 

  
Inventaris 

Auto-
matisering 

Depot-
rolkasten 

Depot 
overig 

Zonne-
panelen Totaal 

Stand per 1 januari 2017 
      Aanschafwaarde    122.523     252.280     867.763     845.640           -    2.088.206  

Cumulatieve afschrijvingen  (122.523) (170.207) (201.656) (463.174)          -   (957.560) 

Boekwaarde          -       82.073     666.106     382.466           -    1.130.646  

        Mutaties boekjaar 
      Investeringen      40.446      97.297           -            -      133.068     270.811  

Afschrijvingen  (2.022) (56.801) (28.924) (93.964) (4.436) (186.147) 

Desinvesteringen          -            -            -            -            -            -   

Afschr. desinvesteringen          -            -            -            -            -            -   

  
    38.424  40.496  (28.924) (93.964) 128.632  84.664  

        Stand per 31 dec 2017 
      Aanschafwaarde    162.969     349.577     867.763     845.640     133.068   2.359.017  

Cumulatieve afschrijvingen (124.545) (227.008) (230.580) (557.138) (4.436) (1.143.707) 

Boekwaarde     38.424     122.569     637.183     288.502     128.632   1.215.310  

Afschrijvingspercentages 10% 33,33% 3,33% 11,11% 6,67%  

 
In 2017 hebben we, naast de reguliere investeringen in ICT, twee grote investeringen gedaan. De eerste betreft 
de aanschaf van klimaatvitrines, deze worden in 10 jaar afgeschreven. Ook zijn er in 2017 zonnepanelen op ons 
collectiecentrum geplaatst. Deze investering bedroeg ruim € 133.000,- en wordt in 15 jaar afgeschreven en 
terugverdiend via een jaarlijkse subsidie van het Rijk en lagere energiekosten. 
 

Voorraden 31 december 2017 31 december 2016 

 

        

Winkelvoorraad   32.620   35.071 

Museumjaarkaarten   30.174   16.176 

I Amsterdam Pass   0   1.504 

 

        

Totaal voorraden   62.794   52.751 

 
Eind 2017 is een grote hoeveelheid museumkaarten besteld, waardoor deze voorraad op dit moment hoog is. 
 

Vorderingen 31 december 2017 31 december 2016 

 

        

Nog te ontvangen   741.154   712.401 

Omzetbelasting   575.876   132.965 

Debiteuren   278.603   566.484 

Vooruitbetaalde kosten   74.905   61.879 

Voorschotten personeel (fietsplan, OV)   948   1.043 

 

        

Totaal vorderingen   1.671.487   1.474.772 

 
Het debiteurensaldo lag ultimo 2016 op een erg hoog niveau doordat aan het eind van dat jaar nog een aantal 
grote facturen was verstuurd. Eind 2017 ligt dit weer op een normaal niveau. De belastingdienst liep ultimo 
2017 achter met de uitbetaling van de terug te vorderen omzetbelasting. De omzetbelasting moet vanaf 
september 2017 nog worden ontvangen. 
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Liquide middelen 31 december 2017 31 december 2016 

 

        

Spaarrekeningen   4.670.503   4.357.349 

ABN-AMRO   65.130   74.398 

Rabobank   32.217   66.686 
Kasgeld 
Gelden onderweg   

3.629 
30.257   

2.588 
25.410 

 

        

Totaal liquide middelen   4.801.736   4.526.431 

 
De liquide middelen liggen ruim hoger dan vorig jaar, dit komt met name doordat we niet het hele budget voor 
groot onderhoud besteden waarvoor de subsidie al wel zijn ontvangen, waardoor de voorziening groot 
onderhoud toeneemt. 
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Passiva 
 

Algemene reserve 31-12-2016 Dotatie Onttrekking 31-12-2017 

     Algemene reserve 1.323.039 122.125 0 1.445.164 

     Totaal algemene reserve 1.323.039 122.125 0 1.445.164 

 
Het resterend resultaat 2017 is toegevoegd aan de algemene reserve conform de resultaatverdeling. Gezien de 
toegenomen risico’s, zoals opgenomen in de risicoparagraaf bij de begroting, vinden wij het van belang een 
algemene reserve achter de hand te hebben voor de opvang van eventuele financiële problemen.  
 
Het grootste risico binnen de begroting van het Amsterdam Museum, dat niet via verzekeringen is afgedekt, is 
de afhankelijkheid van publieksinkomsten. In de begroting 2018 zijn de publieksinkomsten € 3.570.000,-. Op 
het moment dat deze inkomsten tegenvallen kan het enige tijd duren voordat de begroting daarop kan worden 
aangepast. Wij stellen daarom dat de tegenvallende inkomsten voor maximaal twee jaar uit de algemene 
reserve gedekt zouden moeten kunnen worden. Uitgaande van een maximaal tegenvallend resultaat van 15% 
zou dat € 535.500,- per jaar zijn en zou de algemene reserve minimaal € 1.071.000,- moeten bedragen. We 
voldoen inmiddels ruim aan deze doelstelling. 
 

Bestemmingsreserves 31-12-2016 Dotatie Onttrekking 31-12-2017 

     Reserve beheer/ontsluiting collectie 294.350 0 0 294.350 

Reserve automatisering 195.347 0 0 195.347 

Reserve wachtgelden 170.777 0 0 170.777 

Reserve presentaties 140.649 0 0 140.649 

Reserve opleidingen 63.094 0 0 63.094 

Reserve nieuwe huisstijl/werkkleding 8.171 7.166 0 15.337 

     Totaal bestemmingsreserves 872.388 7.166 0 879.554 

 
Reserve beheer / ontsluiting collectie 
Dit betreft een reserve voor de restauratie en het beheer van de collectie. Het voordeel uit vorige jaren op deze 
budgetten is aan deze reserve toegevoegd en blijft beschikbaar voor dit doel. 
  
Reserve automatisering 
Vanuit het team E-cultuur zijn we bezig met het uitvoeren van een meerjarenproject om de ICT structureel op 
een professioneel niveau te brengen. We hebben hiervoor de afgelopen jaren een aantal stappen gezet. Deze 
projectkosten zijn ten laste van de reserve gebracht. De volgende zaken dienen nog te worden gerealiseerd:  
Voorzieningen voor de digitalisering, opslag, back-up en ontsluiting van fotografische, grafische en audiovisuele 
producten; Verbetering van de technische infrastructuur ten behoeve van de elektronische componenten uit 
de fysieke beveiligingsinfrastructuur. 
 
Reserve wachtgelden 
De Stichting Amsterdam Museum is eigen risicodrager. Dit houdt in dat op het moment dat een medewerker in 
de WW terechtkomt, de stichting die kosten moet dragen. Het bedrag in deze reserve houden we voor dit doel 
beschikbaar omdat het ook met dit doel door de Gemeente Amsterdam verstrekt is bij de verzelfstandiging.  
 
Reserve opleidingen 
De afgelopen jaren zijn de eerste stappen gezet in de ontwikkeling van de organisatie. Daartoe behoort ook 
een specifiek opleidingsprogramma. Het restant van de afgelopen jaren dient beschikbaar te blijven voor deze 
belangrijke ontwikkeling en wordt daartoe aan de reserve toegevoegd. De verwachting is dat deze reserve in 
2018 geheel zal worden aangesproken rondom de plannen omtrent de organisatieontwikkeling. 
 
Reserve presentaties 
Presentatieprojecten zijn vaak jaaroverschrijdend. In deze reserve worden de restantbudgetten van deze 
projecten toegevoegd zodat ze in een volgend jaar nog beschikbaar zijn. 
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Reserve nieuwe huisstijl/werkkleding 
In 2011 is de nieuwe naam en dus ook een nieuwe huisstijl geïntroduceerd, de kosten die daarmee zijn 
gemoeid, zijn ten laste van deze reserve gebracht. In 2015 betrof dit de nieuwe kleding van de beveiligings-
medewerkers. De vervanging van de kleding van onze ontvangstmedewerkers heeft niet in 2017 
plaatsgevonden maar is doorgeschoven naar 2018. Om de totale lasten hiervoor te dekken is daarom het 
restant ultimo 2017 aan deze reserve toegevoegd. 
 

Bestemmingsfondsen 31-12-2016 Dotatie Onttrekking 31-12-2017 

     Fonds Bank Giro Loterij 559.424 200.000 0 759.424 

Fonds fundament 90.727 0 0 90.727 

Educatiefonds 63.347 8.321 0 71.667 

Fonds vergezicht 57.780 25.743 0 83.523 

Fonds aankopen collectie 26.336 0 15.856 10.481 

Restauratiefonds 12.526 1.576 0 14.102 

Vluchtelingenfonds 7.566 0 1.559 6.007 

Fonds Ymere 4.028 0 0 4.028 

     Totaal bestemmingsfondsen 821.734 235.640 17.414 1.039.960 

 
Fonds Bank Giro Loterij 
Vijf jaar lang ontvingen we ieder jaar € 200.000,- van de Bank Giro Loterij te gebruiken voor diverse projecten 
in het museum. In de periode van 2016-2020 mogen we deze jaarlijkse bijdrage weer ontvangen. De jaarlijkse 
bijdrage van 2017 is in dit fonds gestort. De kosten voor de herinrichting van de vaste opstelling worden in 
2018 ten laste van dit fonds gebracht alsmede presentaties in het Cromhouthuis. 
 
Fonds Fundament 
In 2012 is het Fundament van start gegaan. Tijdens avonden van het Fundament kunnen de deelnemers een 
donatie geven aan het museum. Deze donaties zullen worden gebruikt voor de met de donateurs afgesproken 
herinrichting van het museum. In 2016 is er gestart met een heroriëntatie op het Fundament die in de loop van 
2018 zal leiden tot een besluit over de besteding van dit fonds. 
 
Educatiefonds 
Het Educatiefonds is een initiatief van de vorige directeur van het museum, Pauline Kruseman. Bij haar afscheid 
eind 2008 hebben velen een bijdrage aan het fonds gedaan. Daarnaast worden bijdragen van derden, die ter 
compensatie van diensten van medewerkers van het museum worden gegeven, aan het fonds toegevoegd. Het 
fonds wordt ingezet voor educatieve projecten, zoals presentaties in de wezenkastjes. In 2017 zijn ook de 
opbrengsten van de Burgerportretten in de Portrait Gallery of the Golden Age aan dit fonds toegevoegd. 
 
Fonds Vergezicht 
In 2012 is ook het Vergezicht van start gegaan. Particulieren kunnen hierbij een donatie doen aan het museum. 
Deze donaties zullen worden bestemd door de Stichting Amsterdam Museum Fonds. 
 
Fonds aankopen collectie 
Het budget voor aankopen is geoormerkt binnen de subsidie van de Gemeente Amsterdam. Het restant van dit 
budget dient daarom beschikbaar te blijven voor aankopen en wordt aan dit fonds toegevoegd c.q. onttrokken. 
 
Restauratiefonds 
Bezoekers van onze musea kunnen op diverse plekken contant geld doneren. Deze donaties worden 
opgespaard en aan dit fonds toegevoegd zodat diverse restauraties  bekostigd kunnen worden. 
 
Vluchtelingenfonds 
Bij het afscheid van de vorige directeur van het museum, Paul Spies, hebben velen een bijdrage gedaan voor 
het Vluchtelingenfonds gedaan waarmee rondleidingen en activiteiten voor vluchtelingen worden  organiseren. 
 
Fonds Ymere 
In 2007 is een samenwerkingsovereenkomst met Ymere afgesloten voor de ontwikkeling van activiteiten op het 
gebied van marketing en communicatie. De kosten daarvan worden ten laste van dit fonds gebracht. 
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Voorzieningen 31-12-2016 Dotatie Onttrekking 31-12-2017 

     Groot onderhoud AM 1.219.725 1.013.300 642.516 1.590.509 

Groot onderhoud CC 348.053 193.500 146.513 395.040 

Groot onderhoud Willet-Holthuysen 230.444 117.250 90.007 257.687 

Afbraak tentoonstelling PGGA 250.000 0 0 250.000 

Jubileumuitkeringen 66.896 0 17.074 49.822 

     Totaal voorzieningen 2.115.118 1.324.050 896.111 2.543.057 

 
Per voorziening is in onderstaande tabel weergegeven welk gedeelte van de voorziening waarschijnlijk binnen  
1 jaar tot uitgaven en welk gedeelte in de jaren daarna tot uitgaven zullen leiden. 
 

Voorzieningen 31-12-2017 < 1 jaar > 1 jaar 

    Groot onderhoud AM 1.590.509 0 1.590.509 

Groot onderhoud CC 395.040 0 395.040 

Groot onderhoud Willet-Holthuysen 257.686 0 257.687 

Afbraak tentoonstelling PGGA 250.000 0 250.000 

Jubileumuitkeringen 49.822 3.491 46.331 

    Totaal voorzieningen 2.543.057 3.491 2.539.566 

 
Voorziening groot onderhoud AM/Willet-Holthuysen/CC 
Aan deze voorziening wordt de jaarlijkse onderhoudssubsidie van de Gemeente Amsterdam toegevoegd. De 
gemaakte kosten worden vervolgens ten laste van deze voorziening gebracht, zodat uitgaven conform het 
Meerjaren Onderhoud Plan (MOP) uitgevoerd kunnen worden.  
 
Voorziening groot onderhoud Amsterdam Museum 
Volgens de MOP 2017 waren de luchtbehandeling, klimaatregeling (Honeywell EBI), en buitenschilderwerk 
gepland voor 2017 voor circa € 1,9 miljoen. Het buitenschilderwerk is reeds in 2016 voltooid. De 
luchtbehandeling en klimaatregeling zijn uitgesteld vanwege de geplande herindeling van de museale 
presentatie. Het bouwkundig onderhoud betrof dit jaar de ombouw van het voormalige prentendepot en het 
vroegere papierrestauratieatelier tot nieuwe kantoorruimtes. Aan de gevels van de gebouwen D, G en H is 
verder herstel van voegwerk en restauratie van hardstenen onderdorpels uitgevoerd. Dit ter voorkoming van 
schade door vorst. Verder is zowel binnen al buiten is op enkele plaatsen geschilderd. Totale besteding in 2017 
bedraagt € 643.000. 
 
Voorziening groot onderhoud Museum Willet-Holthuysen 
De grootste uitgave aan onderhoud van Museum Willet-Holthuysen is de vervanging van de CV-ketel en de 
aanpassing van het ketelhuis aan de huidige wettelijke veiligheidsvoorschriften. Verder zijn andere plannen 
voor vernieuwing van de beveiligingsinstallaties en overige vervangingen, zoals verlichting, nog even on-hold 
gezet om redenen dat dit om een 'masterplan' vraagt. Hierover zijn gesprekken gaande met het projectteam 
Willet. Totaal gepland onderhoud bedroeg € 197.000 en totale besteding in 2017 bedraagt € 90.000. 
 
Voorziening groot onderhoud Collectiecentrum 
Bij het Collectiecentrum kan worden vastgesteld dat de inspanningen om het gebouw en installaties de 'als 
nieuw' status te laten behouden effectief zijn. De staat van onderhoud is uitstekend. Grotere vervangingen zijn 
nog niet aan de orde. In 2017 zijn zonnepanelen geplaatst, welke buiten de MOP vallen.. Totaal gepland 
onderhoud bedroeg € 194.000 en totale besteding in 2017 bedraagt € 147.000. 
 
Voorziening afbraak Hermitage/PGGA 
De tentoonstelling Hollanders van de Gouden Eeuw (PGGA)blijft in de Hermitage zichtbaar zolang deze 
voldoende bezoekers en inkomsten blijft trekken. Op het moment dat dit niet meer het geval is en de 
ingewikkelde tentoonstelling afgebroken moet worden is er ongeveer € 250.000,- benodigd.  
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Voorziening jubileumuitkeringen 
Personeelsleden hebben bij 25-jarig en 40-jarig dienstverband recht op een jubileumuitkering. Deze 
toekomstige uitkeringen moeten in een voorziening worden opgenomen. Het bedrag is gebaseerd op een 
kansberekening. De uitkomst hiervan is lager dan vorig jaar waardoor er een vrijval  heeft plaatsgevonden 
naast de reguliere uitbetaling van jubilea in het jaar. 

 

Kortlopende schulden 31 december 2017 31 december 2016 

 

        

Crediteuren   748.479   729.535 

Nog te betalen bedragen   438.548   365.934 

Belastingen en sociale verzekeringen   326.565   264.902 

Verplichting te betalen verlofdagen   250.709   263.213 

Verplichting te betalen vakantiegeld   0   173.513 

Vooruit ontvangen bedragen   79.261   254.855 

Overige    30   368 

 

        

Totaal kortlopende schulden   1.843.592   2.052.320 

 
Crediteuren 
De post crediteuren bevat de facturen die aan het eind van het jaar zijn binnengekomen en daardoor pas begin 
2018 zijn betaald. We hanteren hierbij een betaaltermijn van maximaal vier weken. 
 
Nog te betalen bedragen 
Dit betreft verwachte kosten waarvoor de facturen op 31 december 2017 nog niet waren ontvangen. De 
belangrijkste post is een verrekening met de Gemeente Amsterdam van ruim € 212.000,- voor verwachte 
gemeentelijke belastingen en verzekeringen over 2014 t/m 2017. 
 
Belastingen en sociale verzekeringen 
Dit betreft de te betalen loonbelasting over december, die begin 2018 wordt overgemaakt. 
 
Verplichting te betalen verlofdagen 
Deze verplichting betreft de opgebouwde verloftegoeden van de medewerkers. Het afgelopen jaar hebben de 
medewerkers iets meer verlof opgenomen waardoor er een afname van het tegoed is per ultimo 2017.  
 
Verplichting te betalen vakantiegeld 
In 2017 is de cao veranderd waardoor het vakantiegeld maandelijks, of in ieder geval in het betreffende jaar, 
uitgekeerd moet worden. Hierdoor vervalt het restant aan het einde van het jaar. 
 
Vooruit ontvangen bedragen 
Onder deze post staan vooral reeds ontvangen subsidies die pas in 2018 of verder tot uitgaven leiden.  

 
Niet uit de balans blijkende verplichtingen 
 
De Stichting Amsterdam Museum heeft verplichtingen uit huurovereenkomsten met: 

 de Gemeente Amsterdam voor de Nieuwezijds Voorburgwal 357-359, Herengracht 605 en de Back-
Upstraat 4 met een totale jaarhuur voor 2018 van € 2.018.032,- 

 Handelsonderneming Willem Ox B.V. voor een deel van het bedrijfspand aan de Disketteweg 9 met 
een totale jaarhuur voor 2018 van € 42.339- 

 de Stichting Hermitage aan de Amstel voor de huur van tentoonstellingsruimte voor een bedrag van  
€ 941.957,- per jaar. 

 
Daarnaast heeft de Stichting Amsterdam Museum een garantstelling met: 

 de stichting Bijbels Museum/Stichting de Cromhouthuizen voor de exploitatie van het pand 
Herengracht 366/368 gedurende voor de jaren 2018-2021.  
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Toelichting op de staat van baten en lasten 
 

  Rekening Begroting Rekening 

Publieksinkomsten 2017 2017 2016 

        

Entreegelden AM 837.070 750.000 830.545 

Entree AM met Museumkaart 468.962 410.000 451.948 

Entree AM met I Amsterdamcard 187.213 170.000 197.218 

Entree AM met vouchers 95.232 50.000 73.208 

Totaal Entreegelden AM 1.588.477 1.380.000 1.552.918 

        

Entreegelden WH 155.051 155.000 150.738 

Entree WH met Museumkaart 85.075 70.000 96.284 

Entree WH met I Amsterdamcard 39.972 40.000 38.822 

Audiotours WH 13.867 10.000 12.453 

Entree WH met vouchers 9.162 10.000 7.270 

Totaal Entreegelden WH 303.127 285.000 305.567 

        

Entree PGGA met Museumkaart 1.057.350 1.110.000 1.591.716 

Entreegelden PGGA 405.117 300.000 383.316 

Entree PGGA met I Amsterdamcard 190.074 170.000 192.446 

Entree PGGA met vouchers 18.851 20.000 28.838 

Totaal Entreegelden PGGA 1.671.392 1.600.000 2.196.316 

        

Entree CHH met Museumkaart 104.074 60.000 0 

Entreegelden CHH 39.677 40.000 0 

Entree CHH met I Amsterdamcard 9.818 10.000 0 

Entree CHH met vouchers 6.133 10.000 0 

Totaal Entreegelden CHH 159.702 120.000 0 

        

Totaal publieksinkomsten 3.722.698 3.385.000 4.054.801 

 
De totale inkomsten uit entreegelden liggen € 337.000,- hoger dan de begroting. Op bijna alle onderdelen is  
er meer ontvangen dan begroot. Dit wordt vooral veroorzaakt door een hogere gemiddelde entreeprijs dan 
begroot. Ten opzichte van vorig jaar liggen de inkomsten wat lager. Dat heeft twee oorzaken: In de 
jaarrekening 2017 zat een éénmalig positief effect van € 384.000,- en vanaf 2017 wordt het museumkaart-
bezoek van de Portrait Gallery of the Golden Age op een andere manier berekend. 
 

  Rekening Begroting Rekening 

Gemiddelde entreeprijs 2017 2017 2016 

        

Amsterdam Museum 7,89 6,73 7,76 

Museum Willet-Holthuysen 5,97 5,43 5,53 

Hollanders van de Gouden Eeuw (PGGA) 9,90 7,62 10,33 

Cromhouthuis 3,48 3,00 nvt 
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Rekening Begroting Rekening 

Sponsorinkomsten 2017 2017 2016 

    Sponsorinkomsten 111.579 150.000 303.551 

    Totaal sponsorinkomsten 111.579 150.000 303.551 

 
Ondanks het feit dat het museum geen hoofdsponsor meer heeft hebben we veel incidenteel sponsorgeld  
en donaties binnengehaald. Het verschil met 2016 ontstaat doordat we in dat jaar een bijdrage van ruim  
€ 200.000,- van Schiphol ontvingen voor de bekostiging van de tentoonstelling. 
 

 

Rekening Begroting Rekening 

Overige directe inkomsten 2017 2017 2016 

    Rondleidingen 56.825 45.000 67.411 

Fotobestellingen 534 15.000 6.645 

    Totaal overige directe inkomsten 57.359 60.000 74.056 

 
Vanaf 2017 zijn de foto’s gratis beschikbaar. Waardoor we geen opbrengsten meer ontvangen. In de begroting 
2018 is dit gecorrigeerd. 
 

 
Rekening Begroting Rekening 

Indirecte opbrengsten 2017 2017 2016 

   
  

Verhuur onroerend goed 228.664 189.250 136.637 

Inkomsten zaalverhuur 87.950 30.000 25.551 

Omzet winkel en café 124.316 108.250 8.080 

   

  

Totaal indirecte opbrengsten 440.929 327.500 170.268 

 
De opbrengst uit de verhuur van onroerend goed is hoger dan begroot doordat we meer ruimten in het 
collectiecentrum hebben verhuurd. Daarnaast was de verhuuropbrengst voor het museumcafé hoger dan 
begroot. De inkomsten uit zaalhuur liggen ruim hoger dan begroot en voorgaande jaren. Dit komt doordat we 
in samenwerking met Vermaat meer inzet doen op acquisitie, maar ook doordat wij ook de kosten van Vermaat 
in rekening brengen bij onze gasten zodat de gasten maar van één partij een factuur ontvangen.  
Onder de post overig vallen twee activiteiten. Ten eerste wordt hier de omzet van Café Cromhout opgenomen. 
Ten tweede wordt de winkelomzet hier opgenomen. De netto-winkelomzet bedroeg € 21.000,- terwijl € 8.250,- 
was begroot.  

 
Rekening Begroting Rekening 

Subsidies Gemeente Amsterdam 2017 2017 2016 

    Subsidie exploitatie 8.332.412 8.326.890 7.946.890 

Subsidie huur  1.998.921 1.958.610 1.994.329 

    Totaal subsidies gemeente A'dam 10.331.333 10.285.500 9.941.219 

 
De subsidie sluit nagenoeg aan op de begroting. De subsidie voor de huur is gedurende het jaar geïndexeerd. 
Ten opzichte van 2016 ligt de exploitatiesubsidie ruim € 385.000,- hoger. Dit komt doordat met ingang van  
het nieuwe kunstenplan de subsidie weer jaarlijks geïndexeerd is, daarnaast hebben we in 2017 éénmalig  
€ 200.000,- ontvangen voor de exploitatie van het Cromhouthuis. 
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  Rekening Begroting Rekening 

Overige subsidies uit publieke middelen 2017 2017 2016 

        

Gemeente Amsterdam, museaal beheer 200.000 200.000 200.000 

        

Totaal overige subsidies uit publieke middelen 200.000 200.000 200.000 

 
Jaarlijks ontvangen we een bedrag van € 200.000,- van de Gemeente Amsterdam voor het museaal beheer van 
onze collectie. Daar staat tegenover dat we jaarlijks eenzelfde bedrag voor het gebruik van de collectie aan de 
gemeente betalen. 
  

  Rekening Begroting Rekening 

Bijdragen uit private middelen 2017 2017 2016 

        

Bijdragen fondsen 270.613 200.000 103.135 

Bank Giro Loterij jaarlijkse bijdrage 201.181 200.000 200.733 

Diverse ontvangsten 607.117 63.000 647.800 

        

Totaal bijdragen uit private middelen 1.078.911 463.000 951.668 

 
Van fondsen hebben we ruim € 270.000,- voor onze projecten in 2017 gekregen. De meeste bijdragen hebben 
we ontvangen voor de Bol & Flinck, Modemuze en Groeistad. 
 
Jaarlijks ontvangen we in de periode van 2016-2020 een bedrag van  € 200.000,- van de Bank Giro Loterij. Deze 
bijdrage reserveren we voor toekomstige museale ontwikkelingen. Daarnaast hebben we nog een klein extra 
bedrag ontvangen van deelnemers met een geoormerkt lot. 
 
Onder de diverse ontvangsten vallen veel verschillende soorten inkomsten. De belangrijkste betreft de 
bijdragen voor (tentoonstellings)projecten van partners en externe partijen (geen fondsen). Dit betreft ruim  
€ 372.000,- voor met name Bol & Flinck, Groeistad, Modemuze, maar ook diverse kleinere projecten. Een  
groot deel van deze opbrengsten leidt ook tot extra kosten en zijn dus niet direct een voordeel. 
Onder de diverse ontvangsten vallen ook andere verrekeningen zoals de terugontvangen energiebelasting  
(€ 84.000,-), doorberekende personeels- en administratiekosten (€ 64.000,-) en doorberekende collectie-
kosten (€ 33.000,-). 
 

 

Rekening Begroting Rekening 

Verdeling inkomsten 2017 2017 2016 

    Eigen opbrengsten 38,8% 34,1% 40,5% 

Subsidie Gemeente Amsterdam 61,2% 66,3% 59,5% 

    Totaal inkomsten 100% 100% 100% 

 
We voldoen wederom ruimschoots aan de gemeentelijke norm voor eigen inkomsten van 25%. Overigens geldt 
voor ons dat we de kosten die we maken voor collectiebeheer buiten beschouwing mogen laten. Hierdoor 
komt het percentage in feite nog gunstiger uit.  
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Toelichting Lasten 

  Rekening Begroting Rekening 

Personeelslasten 2017 2017 2016 

        

Salarissen en sociale lasten 5.346.298 5.272.000 5.033.880 

Ingehuurd personeel 1.279.319 1.096.500 927.303 

Indirecte personeelslasten 208.591 133.250 135.379 

Voormalig personeel 0 0 1.734 

Voorziening vakantiedagen -12.504 0 -28.782 

        

Totaal personeelslasten 6.821.703 6.501.750 6.069.513 

 
De totale personeelslast ligt € 320.000,- boven de begroting. De salarissen vallen uiteindelijk bijna € 75.000,- 
hoger uit dan begroot. Dit wordt vooral veroorzaakt door hogere pensioenlasten en een stijging van de cao. De 
overschrijding valt lager uit dan gedacht. Dit komt doordat een aantal medewerkers is vertrokken maar niet 
direct is vervangen. Hiervoor is in een aantal gevallen wel extra personeel ingehuurd. De overschrijding op 
ingehuurd personeel wordt verder nog veroorzaakt doordat we een extra medewerkers hebben ingehuurd 
voor de eerste fase van de herordening, het project DDS en voor de zaalverhuur.  
De indirecte personeelslast ligt ook boven begroting. Dat komt doordat we, vanwege een extra subsidie, meer 
aan opleidingen konden uitgaven. Daarnaast staan hier ook extra kosten opgenomen voor de herordening en 
de werving van lid voor de Raad van Toezicht. Het verloftegoed van medewerkers is iets afgenomen waardoor 
de voorziening iets afgebouwd kan worden. Dit bedrag valt en vrij en is een voordeel in deze jaarrekening. 
 
Bezoldigingbeleid en verantwoording WNT 
Op 1 januari 2013 is de Wet normering topinkomens (WNT) in werking getreden. De WNT is van toepassing  
op Stichting Amsterdam Museum. Het bezoldigingsmaximum in 2017 voor Stichting Amsterdam Museum is  
€ 181.000. Het individuele WNT-maximum voor de leden van Raad van Toezicht bedraagt voor de voorzitter 
15% en voor de overige leden 10% van het bezoldigingsmaximum, berekend naar rato van de duur van de 
functievervulling. De topfunctionaris-toezichthouders zijn de leden van de Raad van Toezicht van de Stichting 
Amsterdam Museum en ontvangen conform de statuten geen bezoldiging. Voor 2017 zijn dit: 
 Naam en functie: Aanvang en einde functievervulling: 

 Mevrouw J.D. Hooi (voorzitter) van 1-1 t/m 31-12   (2016: 24-10 t/m 31-12) 

 De heer J. de Rooij (vicevoorzitter)   van 1-1 t/m 31-12   (2016: 1-1 t/m 31-12) 

 De heer E.W. Veen  van 1-1 t/m 31-12   (2016: 1-1 t/m 31-12) 

 Mevrouw T. Boerman van 1-1 t/m 31-12   (2016: 1-1 t/m 31-12) 

 De heer J.C. Kennedy van 1-1 t/m 31-12   (2016: 1-1 t/m 31-12) 

 Mevrouw J.M.G. Schuerveld Schrijver  van 1-1 t/m 31-12   (2016: 1-1 t/m 31-12) 

 Mevrouw A. Knuttel  van 4-4 t/m 31-12   (2016: n.v.t.) 
 
Bezoldiging (gewezen) topfunctionarissen  
 

bedragen x € 1 J. Kiers A. den Dekker R. Mol 

Functie(s) Directeur Hoofd  
museale zaken 

Hoofd 
bedrijfsvoering 

Aanvang en einde functievervulling in 2017 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 

Deeltijdfactor in FTE 1,0 1,0 1,0 

Gewezen topfunctionaris? Nee Ja Ja 

(Fictieve) dienstbetrekking? Ja Ja Ja 

Bezoldiging 2017    

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 123.666 93.057 93.203 

Beloningen betaalbaar op termijn 16.994 14.042 14.000 

Totale bezoldiging 2017 140.660 107.099 107.203 

Individueel WNT-maximum 2017 181.000 181.000 181.000 
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bedragen x € 1 J. Kiers A. den Dekker R. Mol 

Gegevens 2016    

Aanvang en einde functievervulling in 2016 1/3 – 31/12 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 

Deeltijdfactor 2016 in FTE  
(naar rato) 

1,0  
0,83 

1,0 
1,0 

1,0 
1,0 

Bezoldiging 2016    

Beloning  92.961 85.729 87.904 

Belastbare onkostenvergoedingen  0 0 150 

Beloningen betaalbaar op termijn 12.273 11.535 11.834 

Totale bezoldiging 2016 105.234 97.624 99.888 

Individueel WNT-maximum 2016 149.167 179.000 179.000 

 
Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT 
Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen die in 2017 of 2016 een 
bezoldiging boven het individuele WNT-maximum hebben ontvangen. Er zijn in 2017 of 2016 geen 
ontslaguitkeringen betaald aan overige functionarissen die op grond van de WNT dienen te worden vermeld,  
of die in eerdere jaren op grond van de WNT vermeld zijn of hadden moeten worden. 
 

 

Rekening Begroting Rekening 

Afschrijvingen 2017 2017 2016 

    Afschrijvingen 186.147 184.870 182.862 

    Totaal afschrijvingen 186.147 184.870 182.862 

 
De afschrijvingen liggen iets boven begroting. Dit komt door de investering in zonnepanelen op het dak van ons 
collectiecentrum. 

  Rekening Begroting Rekening 

Huur 2017 2017 2016 

        

Huur AM en WH 1.229.686 1.209.110 1.228.848 

Huur CC en depotruimte 814.424 794.770 813.894 

Huur Cromhouthuis 42.500 42.500 50.000 

        

Totaal huur 2.086.610 2.046.380 2.092.742 

 
De stijging van de huur wordt volledig gecompenseerd door een hogere subsidie daarvoor van de Gemeente 
Amsterdam.  

 
Rekening Begroting Rekening 

Onderhoud 2017 2017 2016 

    Groot onderhoud AM 1.013.300 1.013.300 1.083.863 

Groot onderhoud CC 193.500 193.500 193.500 

Groot onderhoud WH 117.250 117.250 117.250 

Groot onderhoud CHH 43.670 77.500 0 

    Totaal onderhoud 1.367.720 1.401.550 1.394.613 

 
Het budget groot onderhoud wordt jaarlijks aan de voorziening toegevoegd. De uitgaven worden vervolgens 
ten laste van deze voorziening gebracht. De realisatie is daardoor over het algemeen even hoog als de 
begroting.  
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Vanaf 2016 voeren we ook het groot onderhoud van het Cromhouthuis uit. We hebben minder uitgegeven dan 
begroot omdat we voor de verbetering van het klimaat vitrines hebben gekocht die op een andere post 
geboekt staan.  

 

Rekening Begroting Rekening 

Aankopen 2017 2017 2016 

    Aankopen 25.856 10.000 27.687 

    Totaal Aankopen 25.856 10.000 27.687 

 
In 2017 is er incidenteel een laag aankoopbudget in de begroting opgenomen. De extra uitgaven die in 2017 
zijn gedaan kunnen ten laste worden gebracht van de reserve aankopen. 
 

  Rekening Begroting Rekening 

Publieksfunctie 2017 2017 2016 

        

Tentoonstellingen en evenementen 2.883.887 2.495.000 3.154.865 

Marketing / Publiciteit 225.079 175.000 181.592 

Educatie 3.798 3.000 15.205 

        

Totaal publieksfunctie 3.112.763 2.673.000 3.351.662 

 
De overschrijding op tentoonstellingen en evenementen is bijna € 390.000,-. De belangrijkste oorzaak hiervan 
betreft de extra kosten voor de tentoonstelling Bol en Flinck. Om deze tentoonstelling te kunnen bekostigen 
zijn er veel extra middelen geworven, pas nadat duidelijk was dat deze middelen beschikbaar waren mochten 
extra uitgaven gedaan worden. Dit leidt tot ongeveer € 200.000 extra kosten.  
In de begroting was daarnaast geen rekening gehouden met kosten van het project Groeistad. De kosten van 
dit geheel extern gefinancierde project bedroegen in 2017 bijna € 140.000,-. Om de bezoekersgroei in het 
Cromhouthuis te kunnen bewerkstelligen hebben we besloten drie tentoonstellingen te programmeren voor 
totaal ongeveer € 60.000,-.  
 
Op marketing hebben we besloten € 40.000,- meer uit te geven voor de promotie van het Cromhouthuis, 
waardoor er een overschrijding ontstaat op deze post ten opzichte van de begroting. 
 

  Rekening Begroting Rekening 

Collectie 2017 2017 2016 

        

Vergoeding collectie 200.000 200.000 200.000 

Restauratie/beheer/ontsluiting collectie 57.189 32.000 90.878 

Bibliotheek 11.002 7.500 10.377 

Fotoatelier 6.895 7.400 8.623 

        

Totaal collectie 275.086 246.900 309.878 

 
In 2017 zijn extra kosten gemaakt voor restauraties van bruiklenen. De kosten van deze restauraties werden 
voor geheel vergoed door de bruikleennemers.  
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  Rekening Begroting Rekening 

Overige huisvestingskosten 2017 2017 2016 

        

Energie (gas, water, elektra) 346.175 336.000 352.164 

Schoonmaak 260.788 257.500 240.975 

Dagelijks onderhoud 104.957 77.500 89.668 

Bewakingskosten 69.351 59.500 58.678 

Belastingen 37.543 75.500 32.845 

        

Totaal overige huisvestingskosten 818.814 806.000 774.331 

 
De hogere energiekosten worden goedgemaakt doordat we de helft van de betaalde energiebelasting weer 
terug ontvangen. Ten opzichte van vorig jaar zijn we een stuk energiezuiniger. We werken er aan dit de 
komende jaren nog verder te verbeteren.  
Op de post dagelijks onderhoud hebben we eenmalig extra uitgegeven voor de aanschaf en investering 
implementatie van een nieuw beheersysteem.  
In de post belastingen is een bedrag opgenomen voor gemeentebelastingen van de panden het Amsterdam 
Museum. Echter deze belasting wordt al jarenlang niet opgelegd, waardoor een voordeel in de begroting 
ontstaat. 

  Rekening Begroting Rekening 

Automatisering en E-cultuur 2017 2017 2016 

        

Exploitatie  461.427 417.250 529.276 

        

Totaal automatisering en E-cultuur 461.427 417.250 529.276 

 
Voor automatisering en E-cultuur hebben we ruim € 40.000,- meer uitgegeven dan begroot. Deze 
overschrijding wordt voornamelijk veroorzaakt door extra kosten in het kader van het DDS-project. Daarvoor 
zijn ook extra bijdragen ontvangen waardoor we per saldo ongeveer binnen de begroting blijven. 
 

  Rekening Begroting Rekening 

Kantoorkosten 2017 2017 2016 

        

Kantoorkosten 453.781 383.300 381.745 

        

Totaal kantoorkosten 453.781 383.300 381.745 

 
Ten opzichte van de begroting is er een nadeel van € 71.000,-. Het grootste deel van deze overschrijding 
ontstaat doordat we extra inkoopkosten maken voor het verhuur in het Amsterdam Museum. Daarnaast 
hebben we een aantal kleinere overschrijdingen zoals hogere verzekeringspremies, extra juridische kosten, 
kantinekosten, lidmaatschappen en representatiekosten. 
 

  Rekening Begroting Rekening 

Rentebaten/-lasten 2017 2017 2016 

        

Rentebaten 14.612 0 17.028 

        

Totaal saldo rentebaten/-lasten 14.612 0 17.028 

 
Het uitstaande bedrag is in de loop van 2016 weer toegenomen waardoor we, ondanks de daling van de rente, 
toch nog een voordeel hebben kunnen realiseren.  
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Gebeurtenissen na balansdatum 
Er hebben geen bijzondere gebeurtenissen na balansdatum plaatsgevonden.  
 
 
 

 
Overige gegevens 

 
Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 

Op de volgende pagina is de controleverklaring van CROP registeraccountants opgenomen.  
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CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT 

Aan:  de directeur en de Raad van Toezicht van Stichting Amsterdam Museum alsmede  

de Gemeente Amsterdam 

A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2017 

Ons oordeel

Wij hebben de jaarrekening 2017 van Stichting Amsterdam Museum te Amsterdam 

gecontroleerd. 

Naar ons oordeel geeft de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van 

de grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting Amsterdam Museum op 31 

december 2017 en van het resultaat over 2017 in overeenstemming met de in Nederland 

geldende Richtlijn voor de jaarverslaggeving 640 Organisaties-zonder-winststreven (RJ 640). 

Voorts zijn wij van oordeel dat de baten, lasten en balansmutaties tot stand zijn gekomen in 

overeenstemming met de aan de subsidie verbonden verplichtingen zoals vastgelegd in de 

subsidiebeschikking van de Gemeente Amsterdam met referentienummer: SBA-006974 in 

het kader van de Regeling Kunstenplan 2017-2020 en dat de middelen zijn besteed aan het 

doel en de activiteiten waarvoor de subsidie is verleend. 

De jaarrekening bestaat uit: 

1. de balans per 31 december 2017; 

2. de staat van baten en lasten over 2017;  

3. kasstroomoverzicht 2017; en 

4. 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 en het Controleprotocol Subsidies gemeente 

Amsterdam 2015. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie 

'Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening'. 

Wij zijn onafhankelijk van Stichting Amsterdam Museum zoals vereist in 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. 



33 

B. Verklaring over de in het jaarverslag 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 Richtlijn voor de jaarverslaggeving 640 

Organisaties-zonder-winststreven en het Handboek Verantwoording Subsidies 

Kunstenplan 2017-2020 is vereist. 

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 Richtlijn voor de 

jaarverslaggeving 640 Organisaties-zonder-winststreven, en het Controleprotocol Subsidies 

gemeente Amsterdam 2015 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 de andere informatie, waaronder het 

bestuursverslag en de overige gegevens in overeenstemming met Richtlijn voor de 

jaarverslaggeving 640 Organisaties-zonder-winststreven en het Handboek Verantwoording 

Subsidies Kunstenplan 2017-2020. 

C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening 

Verantwoordelijkheden van het bestuur en de Raad van Toezicht voor de jaarrekening 

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de 

jaarrekening in overeenstemming met de in Nederland geldende Richtlijn voor de 

jaarverslaggeving 640 Organisaties-zonder-winststreven en het Handboek Verantwoording 

Subsidies Kunstenplan 2017-2020. 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. 
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Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de stichting in staat is om 

haar werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd verslag-

gevingsstelsel moet het bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de 

continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het voornemen heeft om de stichting 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 stichting haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de 

jaarrekening. 

De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van 

financiële verslaggeving van Stichting Amsterdam Museum. 

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, het Controleprotocol Subsidies gemeente Amsterdam 2015, 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 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; 
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- 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 entiteit; 

- 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 stichting haar activiteiten 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 stichting 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 de Raad van Toezicht 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. 

Nieuwegein, 28 maart 2018 

CROP registeraccountants  

Origineel getekend door: 

ir. A.K.A. Aartsen RA    
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Bijlage A: Begroting 2017 
 

 
Begroting verdeling toevoeging Begroting 

Omschrijving 2017 flexbudget CHH 2017 

     Publieksinkomsten 3.265.000 0 120.000 3.385.000 

Sponsorinkomsten 150.000 0 0 150.000 

Overige directe inkomsten 60.000 0 0 60.000 

Indirecte opbrengsten 175.000 0 152.500 327.500 

Totaal opbrengsten 3.650.000 0 272.500 3.922.500 

     Subsidies Gemeente Amsterdam 10.085.500 0 200.000 10.285.500 

Overige subsidies uit publieke middelen 200.000 0 0 200.000 

Bijdragen uit private middelen 513.000 0 -50.000 463.000 

Totaal subsidies /bijdragen 10.798.500 0 150.000 10.948.500 

          

Totaal baten 14.448.500 0 422.500 14.871.000 

     Personeelskosten 6.138.250 155.000 208.500 6.501.750 

Afschrijvingen 184.870 0 0 184.870 

Huur 2.053.880 0 -7.500 2.046.380 

Onderhoud 1.324.050 0 77.500 1.401.550 

Aankopen 10.000 0 0 10.000 

Publieksfunctie 2.838.000 -165.000 0 2.673.000 

Collectie 246.900 0 0 246.900 

Huisvesting 712.000 10.000 84.000 806.000 

Automatisering 417.250 0 0 417.250 

Kantoorkosten 323.300 0 60.000 383.300 

     Totaal lasten 14.248.500 0 422.500 14.671.000 

     Saldo rentebaten/-lasten 0 0 0 0 

Saldo bijzondere baten en lasten 0 0 0 0 

     Saldo baten en lasten 200.000 0 0 200.000 

     Mutatie bestemmingsreserves 0 0 0 0 

Mutatie bestemmingsfondsen -200.000 0 0 -200.000 

Totaal mutaties reserves en fondsen -200.000 0 0 -200.000 

     Mutatie algemene reserve 0 0 0 0 
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Bijlage B: Code Cultural Governance 
 
 
De Stichting Amsterdam Museum past de Governance Code Cultuur toe. In de code worden 9 principes 
benoemd die vertaald zijn in praktijkaanbevelingen. Onze stichting hanteert bij deze uitwerking het Raad van 
Toezicht model. De genoemde praktijkaanbevelingen voor het Raad van Toezicht model worden zonder 
uitzondering toegepast. 
 
Onderdeel van de praktijkaanbevelingen zijn een aantal gegevens die in het jaarverslag moeten worden 
opgenomen. Hierna worden deze gegevens benoemd met daarbij de plek waar deze binnen dit jaarverslag zijn 
opgenomen. 
 

 In het jaarverslag maakt de organisatie melding van toepassing van de code en van eventuele 
wijzigingen op het gebied van de governance inclusief het besturingsmodel; 

 De organisatie kent een op de instelling toegesneden systeem voor risicobeheersing en controle. Het 
jaarverslag bericht over de toepassing hiervan. (zie blz. 9); 

 Het bestuur geeft in het jaarverslag informatie over het bezoldigingsbeleid van de organisatie en over 
de duur van de contracten met het bestuur. (zie toegelicht op pagina 27); 

 Het verslag van de Raad van Toezicht maakt deel uit van het jaarverslag van de organisatie (zie blz. 3) 

 De Raad van Toezicht verstrekt in de jaarrekening informatie over de vergoeding aan zijn leden (zie 
toegelicht op pagina 27); 

 Goedgekeurde besluiten waarbij sprake is van tegenstrijdige belangen komen, met toelichting, in het 
jaarverslag te staan. (niet van toepassing); 

 Het jaarverslag vermeldt nevenfuncties van Raad van Toezicht en bestuur (zie bijlage C); 
 
In 2017 hebben er geen wijzigingen plaatsgevonden in de manier van uitvoeren van de Code Cultural 
Governance.
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Bijlage C: Nevenfuncties  
 
Jurenne Hooi 
Bestuurslid Stichting Voedselbank Amsterdam; 
Voorzitter Vereniging Zorg Integratie Zuidoost (ZiZo) (deze functie wordt qq uitgeoefend); 
Lid Raad van Toezicht ONSbank; 
Lid bestuur ‘Taante Bemoeit’ (Jetty Maturain). 
 
Jan de Rooij 
Voorzitter bestuur Stichting Uitmarkt; 
Voorzitter bestuur Stichting Manege Gehandicapten Amsterdam; 
Voorzitter bestuur Stichting Andersen Foundation; 
Lid Raad van Advies Stichting Deloitte Impact Foundation. 
 
Annelies Knuttel: 
Geen nevenfuncties. 
 
Jolien Schuerveld Schrijver 
Geen nevenfuncties. 
 
Tessa Boerman: 
Zelfstandig regisseur; 
Bestuurslid Dutch Directors Guild; 
Adviseur AFK; 
Jurylid Princess Margriet Award (European Cultural Foundation). 
 
Ernst Veen: 
Bestuurslid Amsterdam Sinfonietta; 
Voorzitter Vereniging Vrienden Hermitage Nederland; 
Commissaris Vereniging Hendrick de Keyser; 
Kamerheer van Zijne Majesteit de Koning; 
Adviseur Slot Zuilen; 
Adviseur Museum Belvedère Friesland Heerenveen; 
Adviseur Ridderhofstad Gunterstein, Breukelen. 
 
James Kennedy: 
Docent Academie voor Wetgeving; 
Voorzitter van de Adviescommissie Geschiedenis en Literatuur, Prins Bernhard Cultuurfonds, lid van de 
Stichtingsraad; 
Lid Raad Amsterdams Universiteitsfonds (AUF), Universiteit van Amsterdam; 
Lid Raad Fulbright Center; 
Lid Redactionele Raad,  KADOC-Leuven University Press; 
Lid Raad van Toezicht Catharijneconvent. 
 
Judikje Kiers 
Bestuurslid Stichting Z: vervalt 
Bestuurslid Gouden Ganzenveer; 
Lid Raad van Toezicht Rijksmuseum Twenthe/Twentse Welle; 
Lid Raad van Toezicht Rijksmuseum Rijksmuseum Twenthe Fonds; 
Bestuurder Stichting Steunfonds Twentse Welle; 
Lid Raad van Toezicht G.J. van Herkfonds (RM Twente); 
Lid Raad van Advies voor de Restauratie van de Gouden Koets; 
Lid dagelijks bestuur ACI (Amsterdamse Culturele Instellingen) (deze functie wordt qq uitgeoefend); 
Vicevoorzitter OAM (Overleg Amsterdamse Musea) (deze functie wordt qq uitgeoefend); 
Bestuurslid Stichting Samenwerkende Amsterdamse Musea (deze functie wordt qq uitgeoefend); 
Bestuurslid Stichting Werkspoormuseum(deze functie wordt qq uitgeoefend). 
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Bijlage D: Verdeling lasten conform model Gemeente Amsterdam 
 

  Rekening Begroting Rekening 

Beheerlasten 2017 2017 2016 

        

Beheerlasten personeel 4.782.087 4.476.718 4.499.547 

Beheerlasten materieel 5.649.584 5.486.250 5.665.446 

        

Totaal beheerlasten 10.431.671 9.962.968 10.164.993 

    Activiteitenlasten       

        

Activiteitenlasten personeel 2.039.616 2.025.032 1.569.966 

Activiteitenlasten materieel 3.138.619 2.683.000 3.379.349 

        

Totaal activiteitenlasten 5.178.235 4.708.032 4.949.315 

    Totaal lasten 15.609.906 14.671.000 15.114.308 
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Bijlage E: Prestatieverantwoording subsidie Gemeente Amsterdam 
 

Begroting Werkelijk

Prestatieafspraken AM BM OS Totaal AM OS Totaal

Eigen programmering

Aantal activiteiten 25                  12              12              49              13              16              29              

Aantal bezoekers 477.500       40.000     110.000   627.500   478.737   119.677   598.414   

Internationale activiteiten

Aantal activiteiten 2                    -            -            2                1                -            1                

Aantal bezoekers -                -            -            -            -            -            -            

Buurtgerichte activiteiten

Aantal activiteiten 3                    -            -            3                3                -            3                

Aantal bezoekers 18.000          -            -            18.000     34.896     -            34.896     

Digitale activiteiten

Aantal activiteiten 21                  2                5                28              61              6                67              

Aantal bezoekers 93.750          9.375        21.875     125.000   241.024   17.469     258.493   

Langdurende talentontwikkeling

Aantal deelnemers 1.000            -            1.000        2.000        251           700           951           

Schoolgebonden activiteiten binnen A'dam

Aantal lessen PO 247                60              -            307           272           19              291           

Aantal lessen VMBO 57                  -            -            57              74              -            74              

Aantal lessen VO 86                  -            60              146           95              53              148           

Aantal lessen S(V)O 10                  -            -            10              20              -            20              

Aantal deelnemers PO 2.800            900           -            3.700        4.076        291           4.367        

Aantal deelnemers VMBO 880                -            -            880           1.114        -            1.114        

Aantal deelnemers VO 1.284            -            900           2.184        1.427        800           2.227        

Aantal deelnemers S(V)O 150                -            -            150           300           -            300           

Schoolgebonden activiteiten buiten A'dam

Aantal lessen VO 200                -            140           340           220           236           456           

Aantal deelnemers VO 2.996            -            2.100        5.096        3.305        3.544        6.849        
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Bijlage F: Aanwinsten en Bruiklenen 2017 

 

AANKOOP verworven van verw datum titel vervaardiger

aankoop Elstak, Brian 2017 M54 Elstak, Brian

aankoop Gontha, Stanley 2017-07 De vader van Nouri ti jdens de steunbetuiging op 14 juli  2017 Gontha, Stanley

aankoop Boyer, Maurice 2017-12 Acht foto's serie 'Syrische vluchtelingen' Boyer, Maurice

aankoop Laméris, Frides 2017-06 Twee gelegenheidsglazen familie Cromhout, 18de eeuw onbekend

aankoop Tieleman, J.H. 20-12-2017 Twee karaatgewichtdozen incl. gewichten, midden 19de eeuw Linderman, Willem

aankoop Nieuwkamp, Bianca 2017-06 Blik 'Amsterdamse weesmeisjes' van banketbakker Joh. Lensen in de Kalverstraat 94 onbekend

aankoop Van Sabben Poster Auctions8-7-2017 Affiche tentoonstelling 'Portretten van Vroede Vaderen. Sandberg, Willem

aankoop Kamp Seedorf, straatkunstcollectief2017-03 Damsko Strijder! (twee versies), 2017 Kamp Seedorf

aankoop Fransen, Ger 5-7-2017 Tuinderswoningen aan de Jan van Galenstraat, voorbij Admiralengracht Klijn, Willem

aankoop Laet, Antoinette De 2017-10 Hagar in de woestijn (voorstudie), 1819 Navez, F.J.

aankoop Vlijm-de Groot, Astrid en Bert24-3-2017 Poema broekpak, 1975 Fong Leng

aankoop Salm, Mw. S. van der 26-7-2017 Kostuums en accessoires Fong Leng, 1971-1987 Fong Leng

aankoop Wilkens, J.A. 2017-08 Rokjas, 1830-1850 onbekend

aankoop Kemmink fotografie, Carmen2017 Herald Tribune flapjesrok, jaren 80 20ste eeuw Puck & Hans

aankoop Defeo, Beatriz 2017 Jurk, jaren 80 20ste eeuw Puck & Hans

aankoop Haan, Maja den 2017 Mantelpak, jaren 80 20ste eeuw Puck & Hans

aankoop Vermeulen, M.A. 2017 Griekse jurk, circa 1975 Puck & Hans

LEGAAT verworven van verw datum titel vervaardiger

legaat Ringen, Karin van 28-3-2017 Karin van Ringen (1953-2017), rechter, 1987 Veldhoen, Aat

SCHENKING verworven van verw datum titel vervaardiger

schenking Rath & Doodeheefver 2017-06 Behangstalenboeken, divers drukwerk en behangontwerpen Rath & Doodeheefver

schenking diverse schenkers 2017-11 De Digitale Stad (website, software, hardware en documentatie) DDS

schenking Kerkhof, Hans van de 15-12-2017 Twee objecten afkomstig van de galerij Paleis voor Volksvlijt onbekend

schenking Varekamp, Sander 2017-07 Vier stuks bladmuziek Johnny and Jones

schenking Beels, C.C.A. 6-7-2017 Cachet en rind familie Beels, 18de eeuw onbekend

schenking Klein, Frans A. 2017-10 Twee wandelstokken onbekend

schenking Aris, A.R.I. 18-10-2017 Dirigeerstok met stemfluit, in etui onbekend

schenking Soest, familie van 2017-12 Collectie zilver Bennewitz en Bonebakker diverse

schenking Veere, Cora van der 14-12-2017 Asbak met afbeelding Centraal Station, ca. 1900 onbekend

schenking Leito, Ashaki 2017-01 Kam onbekend

schenking Jansen, Maarten 3-10-2017 Jumbo-speelgoedtrein, ca. 1950 Hausemann en Hötte

schenking Klein, Frans A. 2017-10 Wandelstok onbekend

schenking Varekamp, Sander 2017-07 Zes 78-toerenplaaten Decca

schenking Hoeufft-Van Voorst Vader, Mw. C.2017-10 Vierdeurs boeken- of l innenkast, met muziek in slot Heydanus, T.J.

schenking Wieberdink, Ester 20-12-2017 Mahoniehouten kast, midden 19de eeuw onbekend

schenking Raaf, Bert de 5-7-2017 Zakspiegeltje restaurant-lunchroom 'Formosa' onbekend

schenking Gerritsen, Herman 2017-11 Cees van Hengel, registeraccountant en numismaat 70 jaar Varga, Elisabeth

schenking Weijer, Frans 2017-11 400-ste geboortejaar van Hendrick de Keyser (1565-1621) Letterie, Frank

schenking Koning, Hans de 2017-11 Vier Amsterdam penningen Esser, Piet

schenking Teulings, Chris 2017-11 Chirurgijnsgilde t.n.v. Lubert Diederik Rauwe (1757-1808) (chirurgijn 1783-1808) onbekend

schenking Leijen, Jan 4-8-2017 Affiche Stem Kabouter Amerongen, Jan van

schenking Hemond, Jean Robert 2017-01 Hommage aan Kerwin Duinmeijer Hemond, Jean Robert

schenking Kamp-Heldring, dhr. en mw.2017-11 De bouwput van De Nederlandsche Bank, Frederiksplein te Amsterdam Schiller, Frits

schenking Bakker, Jan 30-8-2017 De Burgerweeshuispoort in de Kalverstraat Blaaser, Sam

schenking Stichting Vrienden Theo Swagemakers2017 Commissie Sociale Kunstopdrachten Gemeente Amsterdam BKR (drieluik) Swagemakers, Theo

schenking Made, Marijke en Hans van der14-12-2017 Disappearance, 2006 Rothman, Marjolein

schenking Le Roy-Lopes Cardozo, Mw. E.A.2017-02 Vijf ensembles met hoeden en schoenen diverse ontwerpers

schenking Stichting NAMENproject Nederland6-6-2017 De Nederlandse AIDS Memorial Quilt, twee delen  NAMENproject

schenking Notenboom, Sarah 27-6-2017 Hemd, twee onderbroeken en bijbehorend bewaarzakje (Sarah's Sweeties) Notenboom, Sarah

schenking Leeser-Gassan, Anita 11-7-2017 Twee avondjurken, jaren zeventig 20ste eeuw Govers, Frank

schenking COC Amsterdam 3-8-2017 Amsterdam Rainbow Dress

schenking Bruno-Bon, Magda 2017-08 Kinderjurk onbekend

schenking Tutti Frutti vintage 2017-10 Muts en sjaal, ca. 1930-1940

schenking COC Amsterdam 3-8-2017 De regenboogvlag, internationaal symbool van de LGBTI-community onbekend

schenking Eeghen, Hester van 7-12-2017 Kamerjas, eind 19de eeuw Schakel, Adriaan

schenking diverse schenkers 2017 Achttien kostuums en accesscoires Puck & Hans Puck & Hans

schenking Kemperman, Cora 2017 Twaalf ensembles, jaren 80 en 90 Mac & Maggie

schenking Rijcke, Jola de 5-12-2017 Jassen, tassen en klompen Jan Jansen Vorst, Carla van der

schenking FEBO Beheer B.V. 2017 FEBO-outfit (snackshirt, snackshort en slippers), 2017 FEBO Beheer B.V.

schenking Wapenaar, Mw. I. 2017-12 Drie kledingensembles Kröner, Rob

schenking Kemmink, Nita 2017 Drie ensembles Puck & Hans Puck & Hans

OVERDRACHT verworven van verw datum titel vervaardiger

overdracht Dienst Metro, Gemeente Amsterdam28-6-2017 Sint Barbara onbekend

overdracht Amsterdam Museum 2017-01 Condoleanceregister voor Johan Cruijff, drie boeken onbekend

overdracht Amsterdam Museum 2017-01 Stamkaart van de Dienst Gemeentelijke Musea Stadsdrukkerij 

overdracht Dienst Metro, Gemeente Amsterdam28-6-2017 Model boormachine voor tunnel Noord/Zuidlijn Modellbau Georgi

overdracht Dienst Metro, Gemeente Amsterdam28-6-2017 Stuk heipaal van Centraal Station, ca. 1880 onbekend

overdracht Amsterdam Museum-Presentatie16-5-2017 Pakje Peter Stuyvesant fi ltersigaretten in blikje met opdruk Tobacco Company

overdracht Dienst Metro, Gemeente Amsterdam28-6-2017 Rolbeitel van boormachine Noord/Zuidlijn, ca. 2000 onbekend

overdracht Amsterdam Museum 2017-02 Tafelkleed en 14 servetten, model 'Milk carton', 2008 Scholten & Baijings
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Bijlage G: Fondsen en sponsoren 2017 
 
 
 
Jaarlijkse bijdrage 
BankGiro Loterij 
 
100 jaar Schiphol 
Schiphol Nederland B.V. 
Corendon Foundation 
 
Bol en Flinck 
Prins Bernhard Cultuurfonds 
Stichting Zabawas 
Pruikenburgfonds 
Turing foundation 
Fonds 21 
Broere Charitable Foundation 
Johnny van Haeften 
Wbooks 
Porsche Amsterdam B.V. 
Smeets Gijbels Advocaten 
Stibbe B.V. 
ABN AMRO Commercial clients 
KLM N.V. 
Stichting Amsterdam City of Diamonds 
Westergasfabriek 
Ziggo services B.V. 
ING. N.V. 
MC Groep 
NH Media 
BSUR Amsterdam 
Colliers International Netherlands B.V. 
Rutger & Posch 
Port of Amsterdam  
RAI Amsterdam B.V. 
NH Hotel Group 
Bijl- van Urk Master Paintings 
Naumann Ltd 
Richard Green Fine Paintings 
Haboldt & Co 
Fergus Hall Master Paintings 
Boedy Lilian 
Raffael Valls 
Weiss Gallery 
Cabinet Turquin 
Particuliere bijdragen 

 
Groeistad 
Mondriaan Fonds 
Amsterdamse Fonds voor de Kunsten 
VSB Fonds 
Rabobank Coöperatiefonds 
Gemeente Amsterdam 
 
Restauratie Van der Helst 
Fundatie van de Santheuvel, Sobbe 
Hendrik Muller Vaderlands Fonds 
Kattendijke Drukkerstichting 
Genootschap Amsterdam Museum 
Particuliere bijdragen 
 
Wereldstad (uitvoering 2018) 
Mondriaan Fonds 
 
Cromhouthuis 
Prins Bernhard Cultuurfonds 
 
Kostuumcollectie 
Prins Bernhard Cultuurfonds 
 
Restauratie Willet-Holthuysen 
Ars Donandi 
 
Veiligheidszorg 
Mondriaan Fonds 
 
Diverse particuliere donaties via: 
Vergezicht 
fCN 
Burgerportretten 
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Bijlage H: Begroting 2018 

   

 
Begroting 

Staat van baten en lasten 2018 

  Directe inkomsten 3.570.000 

Indirecte inkomsten 336.000 

Subsidies en bijdragen 906.000 

Subsidie Gemeente Amsterdam 10.238.000 

  Totaal baten 15.050.000 

  Personeelslasten 6.783.250 

Afschrijvingslasten 184.870 

Huur en onderhoud 3.510.430 

Publieksactiviteiten en collectie 2.937.400 

Overige lasten 1.534.050 

  Totaal lasten 14.950.000 

  

  Rentebaten (+) en rentelasten (-/-) 0 

Storting (+) en onttrekking (-/-) aan reserves 100.000 

  Resultaat  0 
 


