
museum van
boijmans beuningen

MUSEUM BOIJMANS VAN BEUNINGEN

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2018
dubois +,co
REGI 51E RACCO Nl!

knsteçdam, 2 ÇMAÂRJ 2019
paraat Voor Jd,)caedoeIeirden.

wwwboijmons, n



museum van
boijmans beuningen

INHOUDSOPGAVE

Jaarverslag

1. Bestuursverslag 3

2. Verslag van de Raad van Toezicht 11

3. Balans per 31 december 2018 14

4. Staat van baten en lasten 2018 15

5. Toelichting behorende bij de jaarrekening over 2018 16
A. Grondslagen von waardering en resultaatbepaling 16
B. Toelichting op de balans per 31 december 2018 20
C. Toelichting op de staat van baten en Lasten 2018 28
D. Verschilanatyse 32

6. Overige gegevens 34

Bijlagen 36
Bijlage 1. Prestatieverantwoording 36
Bijlage 2. Subsidieafhanketijkheid 2006-2018 37
Bijlage 3. Impuls aan de stad 2006-2018 39
Bijlage 4. Begroting 2019 40

vco
RECIST€RACCyI4

2

Amsterdam 2019
wwwboijmans.nI pwaaf V0otfiucaueöoa€nöen.



museum van
boijmans beuningen

1. Bestuursverslag

Dit verslag is onderdeel van het financieel jaarverslag 2018 van de Stichting tot Beheer Museum Boijmans Van

Beuningen! gevestigd te Rotterdam. Naast het bestuursverslag bestaat het financieel jaarverslag uit de
jaarrekenng plus toelichtingen en uit de prestatieverantwoording, zoals bepaald in de Subsidieverordening

Rotterdam 201 4

De missie von de stichting luidt:

Wij gelo ven dat met het koesteren, ondersteunen en vieren van vrijheid von expressie door kunstenaars en het

hebben van respect voor oude, nieuwe en controversiële ideeën, we iedereen een uitdagend perspectief op de

wereld kunnen bieden.

Het doel van de stichting is het in stand houden en exploiteren van Museum Boijmans Van Beuningen op een

zodanige wijze dat het museum met zijn collecties permanent ten dienste staat van de gemeenschap en tevens

toegankelijk is voor het publiek.

De uitwerking van de missie en het doel is te lezen in het meerjarenbeleidsplan 2017-2020, op basis waarvan
het museum subsidie ontvangt van de gemeente Rotterdam. De activiteiten en prestaties die in dit verslag
worden genoemd verwijzen naar de afspraken die zn vastgelegd in het meerjarenbeleidsplan.

Samenvatting van het resultaat over 2018

Met 284.000 bezoekers! waarvan 49.000 kinderen en jongeren, was 2018 in museaal opzicht een mooi jaar. Het

jaar begon goed met de tentoonstellingen Bobel — Oude meesters terug uit Japan en Kunst van formaat

Gedurende de zomermaanden stond de tentoonstelling Vorm — Fellows — Attitude van het Weense
kunstenaarscollectief Gelatin centraal. Door deze expositie alleen al werden tienduizenden berichten op de
sociale media gegenereerd. Het jaar werd afgesloten met de alam gewaardeerde tentoonstelling Pure Rubens
en met Boifmons in de oorlog, waarbij het museum stilstand bij zijn eigen verleden in de Tweede Wereldoorlog.

Dit najaarsprogramma trok 130.000 bezoekers. Ook was er in het najaar een bijzonder succesvolle editie von

Kunst4Kids waarbij in een week tijd alle kunstwerken werden verkocht. Tevens opende op 27 oktober in Alba,

Italië bij de Fondazione Ferrero onze surreolismetentoonstelling Dal Nulla al Sogno.

Het was ook een goed jaar omdat in totaal voor €3,4 miljoen aan kunst werd aangekocht. Sinds de

verzelfstandiging is alleen in 2009 en 2015 voor meer geld aangekocht. Aankopen vonden plaats van zeer

vroege meesters tot internationale hedendaagse kunst, moderne klassieken, surrealisten en hedendaags

desgn. De grootste aankoop was Drieluik met Modonno te midden van heiijgen van de Meester van de Heilige
Veronica. ca. 1410. op de veiling van Sotheby’s te Landen. Andere belangrijke aankopen waren werken van de
surrealist Yves Tanguy (1928), hedendaagse kunstenaar uit Nederland Mark Manders (2016). surrealist Hans

Belimer (een werk uit 1 g58), hedendaagse schilder Jim Shaw uit Los Angeles (2013), surrealiste Eileen Agar

(1953), een jaren zestig werk van Marinus Boezem en een schilderij uit ca. 1913-1914 van Herman Kruyder

En het was bovenal een goed jaar omdat het nieuwe college van B&W de asbest- en onderhoudsproblematiek

voortvarend oppakte en de gemeenteraad vervolgens op 20december besloot tot de broodnodige sanering en

renovatie van het gebouw. Onvermijdelijk daarbij is de sluiting van het museumgebouw, die naar verwachting
minstens zeven jaar duurt vanaf juli 2019. Depot Boijmans Van Beuningen gaat pas in de loop von 2021 open

voor publiek. Het museum zal daardoor twee jaar lang niet over een eigen gebouw beschikken om de collectie in

te presenteren. Daarom wordt onder de noemer Boijmans in Transit een aantal programma’s ontwikkeld:

Boijmans bij de Buren, Boijmans in de Klas, Boijmans in het Buitenland en Boijmans ap Zuid, zodat de collectie

de komende jaren toch zichtbaar blijft. dubois co
REGISTERACCI TANTS
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Het financiële resultaat van 2018 is €260.000 negatief, waarmee de algemene reserve afnam van € 140.000
positief naar €120.000 negatief. De belangrijkste oorzaken hiervan zijn dat minder bezaekers naar het museum
kwamen dan begroot en dat de uitgaven per bezoeker achterbleven bij de verwachting. Het uitzonderlijk mooie

weer, de uitgebreide aandacht in de media voor de op handen zijnde ‘sluiting van Boijmans” en een groot

aanbod op lokaal en nationaal niveau hebben vermoedelijk bijgedragen aan het achterblijven bij het geraamde

aantal bezoekers.

Omdat het museum oorspronkelijk al in 2018 haar deuren zou sluiten wegens achterstallig anderhoud kon het
programma pas laat worden gemaakt. Dat alsnog een goed lapend programma is opgezet in een tijd waarin de
bouw van het depot. de voorbereiding van de renovatie en het beheersen van de penibete huisvestings&tuatie

veel van de museumorganisatie vroeg, is een prestatie van formaat. We bedanken alle medewerkers.

vrijwilligers en derden die dit unieke museale jaar mo9elijk hebben gemaakt.

InhoudeLijk resultaat

Tentoonstellingen en educatie

In 2018 werden 36 tentoonstellingen, presentaties en kleine en grote cotlectiewissels georganiseerd.

Beeldbepalend waren Babel, een tentoonstelling die in 2017 is getoond in Tokio en Osaka en in Rotterdam

vanuit Japans perspectief hoogtepunten uit de collectie oude kunst liet zien. Met Kunst van formaatmaakte

gastconservator Carel Blatkamp een overzicht van ruim vijftig grote kunstwerken uit de coLlectie en in De
collectie als tijdmoc/iine werden talrijke zoalwissetingen gerealiseerd.

In de zomer mookte kunstenoarscollectief Gelotin furore met een tentoonstelling van metershoge sculpturen

lijkend op drollen en een verzameling blootpokken die gedragen konden worden door de bezoekers. Parallel

dooroon toonde ontwerpster Hella Jongerius een tentoonstelling over licht en kleur. De olieverfschetsen von
Peter Poul Rubens toonden zijn virtuoos kunstenoorschap en boden zicht op zijn ongekende verbeeldingskracht.

De tentoonstelling en publicatie kwamen tot stand in een geslaagd portnerschap met Musea Nacionat del Prado

in Madrid. Meer dan 65% van de bezoekers in het publieksonderzoek got een cijfer acht of hoger aan deze
tentoonstelling en 55,5% een negen of hoger. Van de bezoekers was 22°/o afkomstig uit België.

Ten slotte stond het museum stil bij het eigen verleden in het project Boijmans th de oorlog. Bij deze
tentoonstelling verscheen een Baijmans Studie en werd een goed bezocht symposium georganiseerd in De
Doelen. In 2018 werd met de edities 13 tot en met 15 afscheid genomen van Sensory Spaoes, de
presentatiereeks waarin het museum sinds 2013 met financiële ondersteuning van Ammodo vinger aan de pols
houdt van de ontwikkelingen in de internationale hedendaagse kunstwereld, door werk van jonge internationale

kunstenaars te tonen die nog niet eerder in Nederland te zien waren. Eind 2018 verscheen ook de afsluitende
publicatie van Sensory Spaces.

Het tentaanstellings- en educatieprogramma vormt jaarLijks een grote uitdaging voor het museum, maar ook een
aanzienlijk risico. De dekking van de kosten is immers afhankelijk van giften van particulieren, fandsen en
bedrijven en de omzet. Het museum beschikt niet over een toereikende algemene reserve om onverwachte
tekorten op te vangen. Van in totaal €2,7 miljoen die werd uitgegeven aan het tentaanstelhngsprogramma, is

€ 1,0 miljoen gedekt uit bijdragen von derden (naast de Boijmans Business Club bestaande uit particulieren,

fondsen en bedrijven) en € 1,7 miljoen uit bezoekersinkomsten. De educatieve activiteiten van het museum
werden voor 64°/o met behulp van externe middelen gefinancierd. De rest werd gefinancierd uit
bezoekersinkomsten. Het educatieve programma trok 23.000 deelnemers en 32.000 bezoekers kwamen in
schaalverband, waarvan bijna 12.000 uit het primair onderwijs die dankzij de Baijmans Museumbus gratis
vervoer kregen aangeboden. Met het programma Baijmans in de Klas ging het museum ook naar de schalen

toe. Tijdens Boijmans in Transit wordt dit programma grootschalig aangeboden, in 2018 is er al er
gemaakt. EC;STCRACCOØ/ANTS
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Dit jaar lanceerde het museum twee rondleidingen die het museum toegankelijk maken vaar bijzondere

doelgroepen: ‘Ongehoord Boijmans’ voor dove en slechthorende bezoekers en ‘Ongezien Boijmans voor
blinden en slechtzienden. Dat werd mogelijk dankzij de RAAK Stimuteringsprijs, die het museum werd

toegekend in 2017.

De museumnocht trok in 2018 4.650 bezoekers.

De bezoekers van het museum leverden een economische impuls aan de stad van € 18,9 miljoen, waarmee het
gemeentelijk budgetsubsidie von € 9.5 miljoen ruimschoots werd terugverdiend. Bovendien leverde het museum

met zijn eigen inkomsten die via lonen en bestedingen in Rotterdam terechtkwamen een impuls van

€ 4,7 miljoen con de economie von de stad.

Collectie

In totaal werd zoals gezegd voor een bedrag von €3,4 miljoen aan kunst aangekocht. Dit bedrog werd vrijwel
geheel bijeengebracht uit giften, het eigen aankoopbedrag van het museum bedraagt slechts 50.000 euro.

Daarnaast ontving het museum vele schenkingen. De collectie werd in totaal met 306 kunstwerken verrijkt. De

belangrijkste aanwinst was het zeshonderd jaar oude Drieluik met Madonna te midden van heil,en van de hond
van de Meester van de Heilige Veronica. Andere belangrijke aankopen waren: Het paradijs von Herman Kruyder,
vier Werken op papier en een monumentaal schilderij von surreoliste Eiteen Agar, S,hging the skyabove the port
ofAmsterdam by an aeroplane von Morinus Boezem, Crowd, House. Web van Jim Show, een keuze von werken

uit de tentconstelling von Gelotin, Désarticulotion surfondroyévan Hans Bellmer en Le tabernacle von Yves

Tonguy. de laatste twee vormen een bijzondere aanvulling op de collectie surrealisten. Ook werd het eerste

werk met steun van het Endowment Fund aangekocht: Dry Clay Headon Concrete Floorvan Mark Monders.

De afdeling Collectie en onderzoek voltooide het vier jaar durende herijkngsproject waarbij 65.000

collectiestukken in de interne en externe depots opnieuw fysiek bekeken zijn. Ze zijn gecontroleerd op fysieke

conditie, gegevens over de objecten werden aangevuld in het registratiesysteem TMS en indien nodig zijn

neuwe regstrotefoto’s gemaakt. Vervolgens is bepaald of de objecten bij het collectieprofiel passen of dat ze

elders beter op hun plaats zijn. In dat laatste gevol is een arstatingstraject gestort waarbij de LAMO en de

Rotterdomse leidraad voor ontzamelen zijn gevolgd. In 2018 is voor 447 objecten de LAMO-pracedure

doorlopen, waarbij uiteindelijk het college van B&W besluit of de kunstwerken kunnen worden afgestoten.

Daarnaost werd het herkomstonderzoek naar de collectie afgerond uitmondend in de genoemde tentoonstelling

Bot/mans in de oorlog met bijbehorende Boijmans Studie. Er zijn 30 objecten in de collectie waarvan geen

sluitende provenance kon worden vastgesteld. Deze werken zijn gepubliceerd op de website van het museum.

Na alle bestuursrechtelijke procedures die mw. C. Koenigs de ofgelopen twintig jaar zonder resultaat tegen het

museum en de gemeente en de Staat der Nederlonden voerde, stortte zij twee jaar terug een civiel rechteli1k

proces dat de ‘bruikleenclaim’ is gedoopt. Dit deed zij samen met een vijftal neven en nichten. De rechter wees

die vordering of, waarna de eisers hoger beroep aantekenden waarvan de zitting op 6december2018

plaatsvond. Ook in het hoger beroep is de eis afgewezen. Eiseres heeft nog de mogelijkheid om bij de Hoge
Raad in cassatie te gaon.

Marketing en communicatie

De 284.000 bezoekers kwamen voor 26% uit het buitenland, 35°k uit de regio Rijnmond en 39% uit de rest van
Nederland. In 2017 was het buitenlands bezoek 21%. In het najaar tijdens Pure Rubens kwam het overgrote deel
van het buitenlandse bezoek uit België. De (internationale) kritieken voor deze tentoonstellin

lovend, Trouwbijvoorbeeld kende de tentoonstelling vijf sterren toe en schreef: ‘Wie nog geer
TANTS

Rubens, is het na het zien van deze tentoonstelling wel.’
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Het ontbrak het museum niet aan nationale en internationale persaandacht. Naast Rubens was er veel interesse

voor Gelatin, Kunst4Kids, Boijmans ,h de oorlog de aankoop van het Keulse triptiek. De meeste oandacht

kregen de renovatie, het depot en Boijmans in Transit.

Omdat de diverse websites in de loop van 2017 en in 2018 zijn geïntegreerd, daalt het totale websitebezoek van

ruim 1,8 miljoen naar ruim 1,1 miljoen. Bezoekers hoeven niet langer meerdere websites te bezoeken om

informatie over het museum te verzamelen. Met de social media beoagt het museum vooral de jonge daelgraep

van 20-40 jaar te bereiken en op die manier de drempels vaar een bezaek te verlagen. De sacial media van het

museum trekken 208.000 volgers.

In samenwerking met Metrixlab doet het museum continu pubtieksonderzoek. In totaal is de online vragenijst

door 500 respondenten volledig ingevuld. Hieruit blijkt dat 30% van de respondenten het museum in 2018 voor

de eerste keer bezocht.

Organisatie en bedrqfs voering

Nadat in maart 2017 de bouw van het depot was gestart, heeft het aanleggen van de lundering ongeveer een

half jaar vertraging veroorzaakt. De opening van het depot voor het publiek is nu voorzien in het voorjaar van

2021. De zilveren opening vindt een jaar eerder plaats. De financiering van de atriumvitrines van het depot, een
ontwerp van Marieke van Diemen en de entreehal, een ontwerp van Jahn Körmeling, is inmiddels rond dankzij
een gift van Stichting De Verre Bergen. Het ontwerp van Concrete voor het restaurant en de evenementenruimte

op de zesde verdieping van het depot is eveneens gereed voor uitvoering en aok de financiering ervan is rond.

Naast de realisatie van het depat, is gewerkt aan de voorbereiding van de renovatie, het raadsbesluit

dienaangaande, de ontwikkeling van een dependance op Zuid en een tijdelijk kantoor Er heeft intensief contact

plaatsgehad met de gemeente en de velligheidsregio vanwege de noodmaatregelen die sinds 2017 van kracht
zijn. Het museumpand ging in 2018 zienderogen achteruit wegens gebrek aan onderhoud, dat nog eens werd
vertraagd vanwege de aanstaande renovatie. De uitvoering van onderhoud verloopt moeizaam daar de

gebrekkge communicatie tussen de afdelingen vastgaed en inkaap van de gemeente en de moeizame relatie

tussen de gemeente en de adviseurs en anderhoudsbedrven.

De sluiting van het museum in 2019 vanwege de renovatie heeft vaaral invloed op de persaneelscontracten in
de flexibele schil. Omdat het museum hierdoor vanaf 2018 slechts contracten met een korte dcarlaaptijd kan

bieden, bleek het moeilijk om de continuïteit te hondhaven.

Vanwege de realisatie van Depct Baijmans Van Beunin9en en de ambitieuze renovatie warden nieuwe taken en

functies aan het museum taegevoegd, veranderende werkprocessen en neemt de amvang van de organisatie

toe. In het licht van de toekomstige opgaven wordt onder begeleiding van een externe deskundige een

organisatieontwikkelingstraject daorlapen, waarbij alle medewerkers zijn betrokken Ook zijn voor afdelingen
feedbacksessies georganiseerd, waarin onder begeleiding van buiten en van binnen is gesproken over

ondernemerschap, samenwerking en communicatie. Het organisatieontwikketingstraject zal leiden tot een

organisatie(structuur) die aansluit op de lange termijn organisatiedoelen: een internationaal en dynamisch

museum, betrokken bij Rotterdam, financieel zelfstandig, met een verdubbeling van het aantal bezoekers.

Sinds 25mei2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVO) van toepassing. Op basis van de

AVG is een strikt pratacal opgesteld voor de omgang met persoonsgegevens.

In het najaar is na het afronden van de herijking van de collectie (met uitzondering van het prentenkabinet) een
collectie-inventarisatie uitgevoerd door de afdeling Financiële administratie. Hieruit is gebleken dat de
steekproefsgewijs geselecteerde stukken uit de callectie aanwezig waren. Op basis van de inventarjsati zijn

aanbevelingen gedaan die in concrete procedures vertaald om de veiligheid van de collectie te gakk1ciL13Q
‘Co

zijn de protocallen met betrekking tot de op handen zijnde verhuisbewegingen aangescherpt. REcIsTER4c2TANTs
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FinancieeL resuLtaat

Het resultaat over 2018 bedroeg €260.000 negatief. Dit bedrag wordt onttrokken aan de algemene reserve die

nu € 120.000 negatief bedraagt. Het zal nog enige jaren duren vaordat een gezond weerstandsvermogen is

opgebouwd. Een buffer van minimaal € 1,5 miljoen is voor de bedrijfsvoering van Museum Boijmans Van

Beuningen noodzakelijk.

De totale baten dit jaar bedroegen €20,7 miljoen. De afhankelijkheid van het budgetsubsidie van de gemeente

was 45,7% (exclusief bijdragen voor depot en renovatie). Dat ligt ruim onder de norm von 87,5% die de

rijksoverheid voor musea hanteert. Dit is te danken aan de capaciteit van het museum om externe fandsen te

werven en een programma te organiseren dat een hoog bezoekersaantaL trekt, met per persoon/bezoek de

bijbehorende besteding (€13,64 in 2018, €14,05 in 2017), De graduele daling van de bezoekersbesteding ten

opzichte van 2017 toont aan dat het niet vanzelfsprekend is dat het museum jaar-in-jaar-uit hoge baten weet te

realiseren. Het risico voor de bedrijfsvoering is hoog en de context waarin het museum opereert instabiel. Het
beroep dat de cultuursector doet op externe fondsen is hoog en de run op de schaarse middelen kost tijd en
energie.

Met een vrij besteedbaar deel van het eigen vermogen (algemene plus bestemmingsreserves) van €457.000 is

de solvabiliteit van het museum laag. Ten opzichte van 2017 is de liquiditeitspositie verslechterd, het

net’towerkkapitaal nam met € 1,1 miljoen af. Het museum blijft zodoende afhankelijk van de cashflow die

gegenereerd wardt door vaoruitontvangen gelden, zoals projectgelden en voor bepaalde doelen verkregen
gelden uit nalatenschappen. De solvabiliteit en de liquiditeit van het museum hebbende voortdurende zorg van

bestuur en management en worden door middel van cashflowprognoses bewaakt.

Beleid met betrekking tot het elöen vermogen

Het resultaat van 2017 wordt als volgt verdeeld:

- Onveraeeld resultaat -/- € 918.000

- Onttrekking bestemmingsreserves € 77.000

- Onttrekking bestemmingsfondsen ,,,,,,,_€58L000

Resultaat (mutatie algemene reserve) -1- €260.000

- De algemene reserve en bestemmingsreserves

De algemene reserve wordt gezien als een cantinuïteitsreserve. Voor de hoogte van de algemene reserve zoekt
het museum aansluiting bij het richtsncer voor vermagensvorming, dat de Museumvereniging in 2017 heeft

opgesteld. Daarin wordt de maximale hoogte van het eigen vermogen bepaald door (a) minimaal één jaar netto

bezoekersinkomsten plus de bijdragen van derden voor het activiteitenprogramma of (b) het bedrag dat nodig is
om de vaste activa te vervangen. De hoogste van (a) of (b) is leidend voor het maximaal toegestane vrij

besteedbare vermogen.

In 2018 neemt de algemene reserve af met €260.000 van € 140.000 positief naar € 120.000 negatief. De

algemene reserve voldoet daarmee niet aan zijn functie van continu’i’teitsreserve. De liquiditeitspositie van het

museum verzwakt amdat de bestemmingsreserves en -fondsen worden aangesproken. Het bestuur van het
museum streeft weliswaar naar groei van de algemene reserve, maar dat is — gezien de hoogte van het huidige
subsidie, en zonder incidentele meevallers — onmogelijk. Daardoor blijft de vermogenspositie van het museum

ook op lange termijn instabiel. Temeer omdat het museum vanaf medio 2019 wegens sluiting van het gebouw

nauwelijks eigen inkomsten zal hebben.

Bestemmingsreserves zijn dat deel van het eigen vermogen waaraan daor het bestuur een bijzondere

bestemming is gegeven. Bestemmingsreserves ondersteunen het programma van het museum. Er bevinden

zich op de balans van 31 december 2018 vier bestemmingsreserves. Het Fonds Westerhuis ter ondersteuning

van de publicaties van het museum, een bestemmingsreserve voor kunstaankopen, een voor project e een

voor bedrijfsvoering. De bestemmingsreserves hebben het karakter van een revolving fund. wannebO1Sfl CO
RECiSTERAC7J,y’NTANTS
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activiteiten die ermee gefinancierd worden financieel succesvol zijn geweest, zal de bijdrage worden

teruggestort in deze reserves. Aan de reserve voor projecten is € 109.000 onttrokken ter financiering van het

tentoonstelhngsprogramma. Met het Fonds Westerhuis is de uitgave van de Saijmans Studie Omstreden

verleden gesteund met een bijdrage van €59.000. Uit de aankoopreserve is per saldo €65.000 onttrokken, er is
€ 90.000 gebruikt om de aankoop van het werk van de Meester van de Heilige Veronica mogelijk te maken en er

is €25.000 in gestort. Dat bedrag werd door de verzekeraar uitgekeerd vanwege waardevermindering van een
kunstwerk door schade. Aan de reserve voor bedrijfsvoering kon € 156.000 worden toegevoegd, omdot de

voorziening voor groot onderhoud vrijvieL Vanwege de aanstaande renovatie is die niet meer nodig. Met dit geld

zal node renovotie nieuwe inventaris worden aangeschaft.

Omdat het museum een negotief financieel resultaat boekte, worden het Fonds Westerhuis en de

bestemmingsreserve voor projecten dit jaar niet aangevuld.

Samen met de algemene reserve vormende bestemmingsreserves het vrij besteedbaar deel van het eigen

vermogen. Het saldo van het vrij besteedbaar vermogen bedraagt €457.000 per 31 december 2018,

- Bestemmingsfondsen

Bestemmingsfondsen zijn dat deel van het eigen vermogen waaraan door derden een bijzondere bestemming is
gegeven. Het museum heeft er drie en is verplicht het geld daaraan uit te geven, op straffe van de verplichting

tot terugbetaling.

Een van de bestemmingsfondsen wordt gevormd door het nog niet bestede deel von de jaarlijkse bdrage van

de BankOiro Loterij. In 2018 is de jaarlijkse reguliere bijdrage van €500.000 van de BankGiro Loterij volledig

besteed en daarnaast is uit het fonds €556.000 extra gebruikt ter dekking van aankopen. Daarmee is het saldo
dat aan het begin van het jaar nog in het fonds zat volledig uitgegeven in 2018.

Een belangrijk bestemmingsfonds worot gevormd door de erfenis van mevrouw van Riemsdijk-Borsje dat in

2007 werd aanvaard met de verplichting de geschonken middelen te besteden aan klassieke schilderkunst en

kristal. In 2018 hebben geen mutaties in dit fonds plaatsgevonden. Per 31 december 2018 bedraagt het saldo

€ 1.088.000, De laatste jaren zijn geen bestedingen uit dit fonds gedaan omdat het museum dan in

liquiditeitsproblemen zou komen. Het stemt ons treurig dat onze financiële situatie nog niet toelaat dat dit

bestemmingsfonds wordt aangewend zoals de erflater het wilde.

In 2015 is een nieuw, derde bestemmingsfonds gevormd von €25.000 dankzij een schenking die is geoormerkt

voor het aankopen van kunstwerken van Rotterdamse kunstenaars. In 2018 is dit bedrog volledig besteed voor

de aankoop van een werk van Jeroen Eisinga.

Risicomanagement

De Raad van Toezicht wordt elk kwartaal — en vaker wanneer de actualiteit daarom vraagt — door het bestuur

geïntormeerd over de risico’s die het museum loopt. De maatregelen om de risico’s te beheersen en het

acceptatieniveau van de risico’s worden besproken en vastgesteld.

De belangrijkste risico’s betreffen:

1. De deplorabele staat von het museumpand; hel achterstallige onderhoud met betrekking tot

het pand en de asbestproblemotiek.

2. De beperkte personele en financiële capaciteit om naast de reguliere bedrijfsvoering grote

projecten te realiseren als depot, tijdelijke huisvesting, renovatie en orgonisatieontwikkeling.

3. De vermogens- en liquiditeitspositie van het museum.

4. Subsidiekorting of -stop vanwege het in 2019 niet kunnen naleven van prestatieafspraken met

de gemeente Rotterdam.

5. Ontwikkelingen op het terrein van de filontropie en voorwaarden die daaraan zijn. ek ppeld,

met name ten aanzien van de vernieuwing van het museum. U OJSjf- CO
R EG 13fl RACyÔ N TA NTS
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Ad 1 Het museum kent een groot risico op wateroverlast mede als gevolg von de wijze waarop de brandweer
het pand zal ‘aanvallen’ bij brand, wat tot grote beschadiging van de collectie kan leiden. Dit onacceptabele

risico, dat de Raad van Toezicht in 2009 noopte de collectieverantwoordelijkheid terug te geven aan de

gemeente, is per eind 2017 al sterk verminderd omdat de collecties uit de depots in de kelder zijn verhuisd.

Helaas is het risico voor de circa 1.000 kunstwerken die momenteel in het museum te zien zn nog

onverminderd groot. Pas medio 2019 is dit risico verminderd als alle werken naar tijdelijke depots zijn gebracht,
en het museum sluit voor publiek. Als Depot Boijmans Van Beuningen opent kan de Raad van Toezicht de

callectieverantwoordelkheid weer aanvaarden.

Tatdat het museum sluit kan dit risico leiden tot acute sluiting door calamiteiten, tot omzetderving, tat schade

aan de collectie door uitval van installaties, tot reputatieschade en negatieve publiciteit. Voor het museum is dit
een onacceptabel risico.

De gemeenteraad heeft op 20december2018 besloten tot asbestsanering en grootschalige renovatie en

vernieuwing van het museum. Totdat het museum gerenoveerd wordt, geldt een strikt asbestprotocol en worden

regelmatig metingen gedaan. Verder is er 24 uur per dag en 7 dagen per week brandwacht in het museum. Ook

is de bezetting von de meldkamer en de BHV-arganisatie uitgebreid.

Ad 2. De gemeente heeft voor de periode 201 7-2020 hetzelfde budgetsubsidie toegekend als in 2016. Dat

betekent geen subsidiedaing maar het museum wordt niet automatisch gecompenseerd voor loon- en

prijsstijgingen. In 2018 was dat overigens wel het geval en ook in 2019 is een accres toegekend. Het niet

consequent compenseren voor loon- en prijsstijgingen heeft in de periode 2006-2017 geleid tot een relatieve

subsidiedaling van 18°,’ wat betekent dat het museum netto €2 miljoen minder te besteden heeft dan in 2006.
Tevens zijn de BKV-middelen in 2017 door de gemeente gehalveerd tot €66.000 per jaar waardoor minder geld
beschikbaar is voor hedendaagse kunst en vormgeving uit Rotterdam en het behoud en beheer van de

Stadscollectie.

Sluipende bezuinigingen als deze zorgen ervoor dat het programma onder hage druk komt te staan en volledig
daar steeds meer eigen inkomsten gefinancierd moeten worden. Door efficiënter te werken. door het zoeken
naar meer eigen inkomsten uit bezoek en via de afdeling Relatiebeheer & filantropie lukt dat tot nu toe. Het

museum is daarin redelijk succesvol (zie ook bijlage 2 op blz. 37) waardoor het amb:tieniveau tot op heden

gehandhaafd kan blijven en doorgaans alle plannen gerealiseerd kunnen worden. De vermogenspositie van het
museum ap de lange termijn blijft echter een punt van zorg.

Ad 3. Het museum heeft onvoldoende vrij besteedbaar eigen vermogen waardoor de bedrijfscontinuïteit gevaar

loopt. Daarom worden bestemmingsfondsen pas aangesproken na overleg met de Raad van Taezicht.

Ad 4, Omdat het museum vanaf medio 2019 sluit voar publiek kan het een deel van de prestatieafspraken uil het
cultuurplan 2017-2020 niet nakomen. Dit kan leiden tot korting of intrekking van het subsidie waardoor

salarissen, de huur en andere vaste lasten niet betaald kunnen worden door het museum zodat de cantinuiteit in
gevaar komt. De gemeente heeft voor 2019 aanvankelijk slechts subsidie toegekend voor het eerste half jaar
waarmee dit risico werkelijkheid dreigde te worden. De gemeente heeft aangegeven dat dit een technische

oorzaak heeft. Het museum zal op korte termijn een aantal vragen van de gemeente beantwoorden waarna de

gemeenteraad zal worden geïnformeerd zadat ze op 14april zal besluiten subsidie voor heel 2019 te verlenen.

Ad.5. Voor het depot is een capital campaign antplaaid van €12 miljoen die inmiddels vrijwel is geslaagd. De
renovatie en vernieuwing kent een basis plus niveau van € 170 miljoen en een ambitievariant van €55 miljoen,

dat met geld van derden maet worden gerealiseerd. De gesprekken die over dit bedrag lopen met filantropen en

financiers worden gevoerd daar het College van B&W en het museumbestuur in nauw contact me de aad van
Toezicht. U O1S jiCO
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Het bestuur constateert dat hoewel de efficiency, de aantrekkingskracht, de verdiencapaciteit en de

economische mpact van het museum op de stad sinds de verzelfstandiging sterk zijn gegroeid (zie de bijlagen 2
en 3 op blz. 37-38), de bedrijfsvoering van het museum zich beperkt ontwikkelt vanwege het gebrekkige

eigenaarsonderhoud, de asbestproblematiek, de brondveiligheidsissues en de slechte vermogenspositie als

gevolg van de kortingen opende onzekerheid over het gemeentelijk subsidie en het niet of onvoldoende

compenseren van loon- en prijsstijgingen. Dat betekent dat ondanks dot node forse bezuinigingen van 2012 en

2013 niet verder is bezuinigd — op de sluipende bezuinigingen no — het museum nauwelijks kon investeren en

zijn inhoudelijke ambities maar ten dele en met de nodige vermogens risico’s kon uitvoeren. De renovatie van
het museumgebouw vanaf 2019 en de opening von Depot Boijmons Von Beuningen in 2021 zal echter leiden tot
een nieuwe periode van bloei en een sprong voorwaarts. Wij verheugen ons op deze positieve ontwikkeling.

Toekomst%e ontwikkelingen

Het investeringsbesluit ten behoeve von de renovatie en vernieuwing is zoals hierboven gemeld door de

gemeenteraad genomen. Het museum is nog tot en met 26mei open voor publiek met tentoonstellingen over het
Bauhaus, Co Westerik en hoogtepunten uit de collectie. In die periode wordt de collectie naar externe depots

verhuisd zodat in juli een leeg gebouw aan de gemeente kon worden overgedragen ten behoeve van de

sanering en renovate.

Uiteraard moet het museum met collectie en programma voor het publiek zichtbaar blijven tijdens de jaren van

renovatie en vernieuwing. Die zichtbaarheid rust op vier pijlers.

- Met Boijmans bij de Buren wordt een selectie werken uit de collectie bij diverse musea in de omgeving

getoond. Dit programma vangt begin 2019 aan en loopt door tot en met 2020 Het wordt financieel

gesteund door de Stichting Droom en Daad.

- Boijmons in de Klas krijgt een prominente rol in het progrommo. Als alternatief voor een

museumbezoek kunnen scholen een museumdacent in de klos of een longere serie kunstlessen aan de

hond von collectiestukken uit het museum boeken. Hiermee is ol begonnen en deze activiteit loopt door

tot en met 2021.

- Een ondere pijler onder de zichtbaarheid is het programma von BVB Collections. Voor met name de

surrealismecallectie bestaat internotionole belangstelling. Doarnoast wordt momenteel gewerkt aan

Best of Boijmans. een representatieve selectie hoogtepunten von onze collectie, die in toonaangevende

musea in de wereld te zien zal zijn vonof 2020. The National Gollery, Londen. werkt oon een concreet

voorsteL.

- Tot slot wordt onderzocht of het museum op Rotterdam Zuid een tentoonstellingslocatie kan openen op

twee verdiepingen van de voormalige V&D op het Zuidplein. Op dit moment is er een mondelinge

overeenkomst over de verkoopprijs met eigenoor Achmea en worden gesprekken gevoerd met

investeerders en een bonk over het pond. Mochten die positief uitpakken dan zullen de plannen in 2019

uitgewerkt worden en kon de museum-dependance daar medio 2020 opengaan voor publiek.

Het museum heeft een nieuw kantoor gevonden oon de Gedempte Zolmhoven waar het personeel vanat juli

2019 gehuisvest is. In het voorjoar van 2021 zal het depot hoor deuren openen en is Boijmons Van Beuningen

weer zichtbaar in het Museumpark.

Ondonks de bescheiden personele capaciteit, de beperkte finonciële middelen en de grote druk die er op de
organisatie staat vanwege de zwakke vermogenspositie, de veiligheidsrisico’s in het museumpand en de vele

onderhonden projecten zijn zeer aansprekende resultaten behaald. Het bestuur is trots op deze prestatie. Veel

dank is ve Idigd aan de medewerkers, vrijwilligers en olIe anderen die het succes van het museum mogelijk

hebben emag t.

Rotter 0 , rnaart 23>1 dUbOiSCO
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2. VersLag van de Raad van Toezicht

In 2018 is een belangrijk en veelzijdig inhoudelijk programma gerealiseerd en het museum heeft hard en met
succes aan zijn taekamst gewerkt.

Bijzondere aankapen, anderzaek naar de eigen geschiedenis, prachtige en soms controversiële

tentoonstellingen die opzien baarden en publicaties die — in internationaal samenwerkingsverband gerealiseerd

— een graat publiek bereikten. En wederam werd een educatief programma aangeboden dat tienduizenden

kinderen naar het museum trak.

Het nieuwe college von B&W nam in juli met energie het estafettestokje over en overtuigde de nieuwe

gemeenteraad van de noodzaak van een grote investering die op middellange termijn alle huisvestingszorgen

van het museum gaat wegnemen. Intussen vordert de bouw van Depat Boijmans Von Beuningen volgens plan.
Het museum wst 54% van zijn begraUng te dekken uit eigen inkomsten.

De Raad von Toezicht evalueerde dit jaar zijn eigen functioneren en nam de kwaliteit van de governance onder

de loep. De bestuurder werd positief beoordeeld en er zijn nieuwe afspraken gemaakt over de consalidatie van
het bestuursmodel in de komende jaren.

Het financiële resultaat met €260.000 in de min zorgde ervaor dat de in 2017 Licht verbeterde vermogenspositie

vrijwel geheel teniet werd gedaan. Daarmee heeft het museum sinds 2011 alleen in 2017 over een positieve

algemene reserve kunnen beschikken. De Raad van Toezicht is bezorgd over deze kwetsbare situatie.

Het ziekteverzuimpercentage was hager dan gebruikelijk. De organisatie heeft een aantal langdurig niet

werkgerelateerae zieken gehad die deze stijging deels beïnvlcedden. Met de druk die de komende jaren op de
arganisatie staat is de gezondheid van de medewerkers een blijvend aandachtspunt.

Het museum gaat een uitdagend laatste half jaar in het Museumpark tegemoet, waarin veel van het gehele team
gevraagd wordt. Naast de reguliere werkzaamheden is ook de realisatie van het depot, de tijdelijke huisvesting

en de renovatie actueel. Boijmans zichtbaar houden tijdens sluiting van het gebouw is ook van graat belang. De
camplexiteit en onzekerheid in de kamende jaren nopen tot goede afspraken met de gemeente over de prestatie

en het subsidie en een strakke interne financiële controle.

De Raad van Toezicht constateert dat de directie en medewerkers erin slagen om onder moeilijke

omstandigheden met hoge risica’s zeer aansprekende resultaten te behalen, die tot ver buiten de landsgrenzen
worden opgemerkt. De wankele financiële situatie haudt aan, maar aan de horizon doemen positieve

ontwikkelingen op in de varm van een nieuw depot en een renovatie die het begin zijn van een nieuwe toekomst

voor het museum.

De Raad van Toezicht dankt directie, medewerkers en vrijwilligers van Museum Baijmans Van Beuningen vaor
hun tomeloze inzet en aak de huisstichtingen, particulieren, fondsen en bedrijven die het museum financieel of

anderszins hebben ondersteund.

dubois Wco
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Samenstelling van de Raad van Toezicht

In 2018 werd de Raad van Toezicht gevormd door:

- de heer mr. J.D. Loorbach (voorzitter)

Benoemd per 1 januari 2013. Tweede termijn gestart per 1 januari 2017. tevens lid van de

rem u neratiecom missie.

De heer Loorbach is advocaat bij NautoDutilh N.V. Zijn nevenfuncties in 2018 waren: arbiter bij het NAI,

voorztter van de raad von toezicht van de Stichting Jeugdzorg Rotterdam Rijnmond (JBRR) (tot 1 oktober 201 8).
voorzitter van de Raad van Toezicht van Concert- en Congresgebouw De Doelen (tot 1 juli 2018), lid von de
KNVB Commissie van Beroep Betaald Voetbal (sinds 2016 voorzitter), voorzitter van de Raad van

Commissarissen van de Nederlandse Loterij, vaarzitter von de commissie van de NOVA tot herijking van de

gedrogsregels voor de advocatuur (tot 1 maart 2018).

- drs. J.A. van Barneveld

Benoemd per 1 januari2013. Tweede termijn gestart per 1 januari 2017, tevens lid van de ouditcommissie en de

remuneratiecommissie.

De heer van Barneveld is commissaris bij BruneI International N.V., voorzitter van de rood von commissarissen

van B&S Group S.A. en lid von de road van advies van Boels Topholding B.V.

- mevrouw drs. J. Kriens

Benoemd per 1 januari2014. Tweede termijn gestort per 1januari2018.

Mevrouw Kriens is algemeen directeur van de VNG. Haar nevenfuncties in 2018 waren: lid van de raad von

toezicht von Theater Rotterdam, lid von de road van commissarissen van de BNG, bestuurslid van het BNG

Cultuurfonds.

- mevrouw dr. E.M Rovers

Benoemd per 1januari2014. Tweede termijn gestart per 1januari2018.

Mevrouw Rovers is onafhankelijk cultuurhistorisch onderzoeker. Haar nevenfuncties waren: penningmeester van

de Khordzhiev Stichting en gastconservator voor het Universiteitsmuseum Groningen.

-de heer drs. R.M.S.M. Munsters

Benoemd per 1 januari 2012. Tweede termijn gestart op 1 januari 2016, tevens lid van de auditcommissie

De heer Munsters is commissaris en bestuursodviseur, In 2018 was hij lid van de rood von commissarissen von
Unibail-Rodomco SE,, lid von de road von commissarissen van Edmond de Rothschild Asset Management SA.,

lid van de rood van commissarissen von Moody’s Investors Service — EU, lid von de rood van toezicht von het

Fonds Notionool Kunstbezit, bestuursUd van Stichting de Roekt, directeur/eigenaar van R2MB Holding BV. En

vanaf 1 jonuari 2019 is hij lid van de Monitcring Commissie Corporate Governance.

- mevrouw drs. C.A. Pieters

Benoemd per 1 mei 2016. Einde eerste termijn per 30april2020.

Mevrouw Pieters is freelance kunsthistoricus.

- de heer mr, B. Vaondroger

Benoemd per 1januari2015. Tweede termijn gestort per 1januari2019, tevens lid van de

remuneratiecommissie.

De heer Vaondroger is Globol Partner en hoofd Benelux bij Rothschild & Co. Zijn nevenfuncties in 2018 waren:
bestuurder bij de Stichting Museum Boijmans Van Beuningen, lid road von toezicht Oorlogsgrovenstichting,

adviseur investeringsmaatschappij Esse Non Videri lnvestments BV. en adviseur Erasmus Trust Fynd. j

GUDO1S,4 co
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Bijeenkomsten van de Raad van Toezicht en van zijn commissies

De Raad van Toezicht kwam in 2018 vijf keer in vergadering bijeen, vier keer reguher en in oktober vond een

extra vergadering plaats over de renovatie en het beleid tijdens de sluiting van het museum. De Raad van

Toezicht stelde, zoals statutair bepaald. het financieel jaarverslag 2017 vast waarmee tevens decharge werd

verleend aan de bestuurder voor het gevoerde financiële beleid. Ook de begroting 2019 werd vastgesteld.

Tijdens elke vergadering werd de Road van Toezicht aan de hand von een uitgebreid directieverslag

geïnformeerd over de stand van zaken in het museum, inclusief een analyse van mogelijke risico’s die het

museum toopt Bij vergaderingen van de Raad von Toezicht zijnde directeur en de zakelijk leider van het

museum aanwezig. Bij de bespreking van het financieel jaarverslag is de accountant van het museum aanwezig.

De door de Raad van Toezicht benoemde auditcommissie kwam in 2018 vijf maal plenair bijeen. Naast de
jaarrekening, de kwartaalropportages en de werkbegroting heeft de auditcommissie onder meer gesproken over

de renovatie, het depot, de beheersmaatregelen, de investeringsplannen voor Boijmans op Zuid en de collectie-

inventarisatie.

Vergaderingen van de auditcommissie vinden enkele weken voorafgaand aan de vergaderingen van de Raad

van Toezicht plaats. De voorzitter van de auditcommissie rapporteert zijn bevindingen in de raadsvergaderingen.

Bij vergaderingen van de auditcommissie zijn de zakelijk leider en controtler van het museum aanwezig en in

een enkel geval ook de directeur. Bij de bespreking van het financieel jaarverslag is de accountant van het

museum aanwezig.

Code Cultural Go vernance

De in 2006 herschreven Code Cultural Governonce wordt daar de Raad van Toezicht als richtlijn gebruikt bij het
evalueren van zijn werkzaamheden en de samenwerking tussen directeur en toezichthouder. De in decade
beschreven principes en best practices worden toegepast.

dubois /co
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3. BaLans per 31 december 2018

(na resuttaatbestemming)

Ref.* 31-dec-18 31-dec-17
EUR x 1.000 EUR x 1.000

ACTIVA

Vaste activa

Materiële vaste activa 1 30 85
Financiële vaste activa 2 13 30

Totaal vaste activa 43 115

VLottende activa

Voorraden 3 163 240
Vorderingen 4 4.337 6.197
Liquide middelen 5 5.796 3.632

Totaal vlottende activa 10.296 10.069

TotaaL activa 10.339 10.184

Ret. 31-dec-18 31-dec-17
PASSIVA EUR x L000 EUR x 1.000

Eigen vermogen 6
Algemene reserve 120- 140
Bestemmingsreserves 577 654
Vrij besteedbaar deel van het eigen vermogen 457 794

Bestemmingsfondsen 1.088 1.669
Eigen vermogen met een bestedingsverplichting 1.088 1.669

Totaal eigen vermogen 1 .545 2.463

Voorzieningen 7 94 325

SchuLden

Kortiopende schulden 8 8.700 7,396

Totaal schulden 8.700 7.396

Totaal Passiva 10.339 10.184

*) Het referentienummer refereert aan de desbetreffende paragraaf in de
toelichting op de jaarrekening. dubojs 4s’co
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4. Staat van baten en lasten 2018

jaarrekening begroting jaarrekening
Ref.* 2018 2018 2017

EUR x 1.000 BUR x 1.000 EUR x 1.000

BATEN

Opbrengsten 10 4.689 5.144 5.662
Subsidie gemeente Rotterdam 11 12.094 1 0.022 11.707

Overige bijdragen 11 3934 1.555 3.097

Totale baten 20.717 16121 20.466

LASTEN

Personeelskosten 12 7.582 7.816 7.435
Afschrijvingen op materiële vaste activa 55 62 101
Kasten van activiteiten 13 7524 4.291 6195

Overige bedrijfskosten 14 6475 4.554 6.296

Totale Lasten 21.636 16.723 20.027

Rentebaten 1 2 2
Rentelasten - - -

OnverdeeLd resultaat 918- 441

Als volgt bestemd:

- Bestemmingsreserves 77- - -

- Bestemmingsfands museale activiteiten i.v.rn. - - 200
klassieke schilderkunst en kristal

- Besternmingsfands BankGira Loterij 556- -

- Bestemmingsionds i.v.m. aankopen 25- - -

van Rotterdamse kunstenaars

Mutaties bestemmingsfondsen en -reserves 658- - 145

RESULTAAT (MUTATIE ALGEMENE RESERVE) 260- - 296

‘) Het referentienummer refereert aan de desbetreffende paragraaf in de toelichting op de jaarrekening.
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5. Toelichting behorende bij de jaarrekening over 2018

A (gemeen

De Stichting tot Beheer Museum Boijmans Van Beuningen is opgericht op 4 oktober 2005. Per 1januari2006

werd het museum verzelfstandigd. Vanaf die datum voert de Stichting het beheer over het museum. De Stichting
heeft ten doel het in stand houden en exploiteren van Museum Boijmans Van Beuningen te Rotterdam op een

zodanige wijze dat het museum met haar collecties permanent ten dienste staat van de gemeenschap en haar
ontwikkeling en tevens toegankelijk is voor het publiek.

Verbonden partijen

Enerzijds is sprake van verbonden partijen indien de Stichting tot Beheer Museum Boijmans Van Beuningen

feitelijk beleidsbepalend is in een andere (beteidsafhankelijke) rechtspersoon. Anderzijds is eveneens sprake
van verbonden partijen indien een sleutelfunctionaris van de Stichting tot Beheer Museum Boijmans Van

Beuningen zitting heeft in het bestuur en of het management van een gelieerde rechtspersoon. De Stichting tot
Beheer Museum Boijmans Van Beuningen is in geen van de verbonden partijen beleidsbepalend, maar de
directeur/bestuurder is tevens bestuurder van de stichtingen Museum Boijmans Van Beuningen, Lucas van
Leyden en Fonds Willem van Rede.

- Stichting Museum Boijmans Van Beuningen

Van deze stichting is de bestuurder van de Stichting tot Beheer Museum Boijmans Van Beuningen secretaris. In
totaal heeft het museum in 2018 €456.256 ontvangen van de Stichting Museum Boijmans Van Beuningen voor

aankopen, tentoonstellingen en verleende diensten.

- Stichting Lucas van Leyden

Van deze stichting is de bestuurder van de Stichting tot Beheer Museum Boijmans Van Beuningen secretaris.
In totaal heeft het museum in 2018 €87.180 ontvangen von de Stichting Lucas van Leyden voor aankopen

- Stichting Fonds Willem von Rede

Van deze stichting is de bestuurder van de Stichting tot Beheer Museum Boijmans Van Beuningen voorzitter.
In totaal heeft het museum €113.000 in 2018 ontvangen voor aonkopen.

A. GrondsLagen van waardering en resuLtaatbepaLing

Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening

De gehanteerde grondslagen van waardering en resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten opzichte
van vorig jaar.

De jaarrekening is opgesteld conform boek 2 titel g BW, de Richtlijnen voor Jaarverstaggeving in het
bijzonder RJ 640, de WNT en artikel 7 van de uitvaeringsregeling van de Subsidieverordening Rotterdam
2014. Voor de uilvoering von de VJet normering bezoldiging topfunctionarissen in de (semi)pubtieke

sector (WNT) heeft het museum zich gehouden aan de Beleidsregel toepassing WNT en deze als
normenkader bij het opmaken van deze jaarrekening gehanteerd.

Vergelijkende cijfers

De vergelijkende cijfers zijn, waar nodig slechts qua rubricering voor vergelijkingsdoeleinden aangepast.
Als begroting is de door de Raad van Toezicht vastgestelde begroting gebruikt. Daar waar tussentijds bij
bestuursbesluit de begroting is aangepast en de Raad van Toezicht hiervan in kennis is gesteld, is de in de
jaarrekening gebruikte begroting daaraan aangepast mits dit het inzicht vergroot. dubois t”co
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Algemeen

De grondslagen die worden toegepast voor de waardering van activa en passiva en de resuttaatbepaling zijn

gebaseerd op historische kosten. Voor zover niet anders vermeld worden activa en possivo opgenomen tegen

nominote waorde.

De baten en tasten zijn toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben.

Bedrogen staan vermetd in duizenden eura’s.

De collectie

Conform de cottectiebeheersovereenkomst die op 5december2005 is afgestoten met de gemeente Rotterdam

bestaat de cottectie von het museum uit:

o. de gemeentetijke coltectie. in eigendom von de gemeente Rotterdam;
b. voorwerpen in bruikteen von de Stchting Museum Boijmons Von Beuningen. de Stichting Lucas van

Leyden. de Stichting Witlem van der Vorm! de Stichling Het Nedertonds Gebruiksvoorwerk, de Stichting

H&F Mecenaat;

c. voorwerpen, tongdurig geteend uit de Rijkscoltectie, in beheer bij het Instituut Cotlectie Nedertond;

d. voorwerpen aan de gemeente geteend door porticutieren of instettingen. anders dan voor tijdetijke

te ntoonste tti ngen;

e. de bibliotheek von de Stichting;

f. aan de cotlectie gerelateerd archief- en documentotiemoteriooL

Eveneens conform de cotlectiebeheersovereenkomst worden atte verworven kunstvoorwerpen eigendom von de

gemeente Rotterdam tenzij eigendomsoverdrocht geschiedt aan een von de onder b genoemde stichtingen.

Kunstaankopen en bijdragen die bestemd zijn voor kunstaankopen worden verantwoord in de stoot von baten en

tasten.

Gebruik van schattingen

De opstetting van de jaarrekening vereist dat de directie oordeten vormt en schattingen en veronderstetlingen

maakt die van invtoed zijn op de toepassing von grondstogen, de geropporteerde waarde van octivo en

verptichtingen en van baten en toster. De betongrijkste schottingsposten betreffende voorzieningen onderhoud
en personeetsregetingen. De doodwerketijke uitkomsten kunnen afwijken von deze schattingen. De schattingen

en ondertiggende verondersteltingen worden voortdurend beoordeeld. Herzieningen van schattingen worden

opgenomen in de periode woorin de schatting wordt herzien en in toekomstige perioden woorvoor de herziening

gevotgen heeft.

Materiële vaste activa

De moteriëte vaste octivo worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs onder ofirek von tineoire joortijkse

olschrijvingen. Vanaf het moment van ingebruikname wordt afgeschreven op basis von de geschatte

economische Levensduur, Investeringssubsidies en -bijdragen worden in mindering gebracht op de

verkrijgingsprijs van de activa waarop de subsidies en bijdragen betrekking hebben.

Financiële vaste activa

Bankgoronties zijn ats overige vorderingen opgenomen onder financiëte vaste octiva tegen nominate waarde

ptus eventuete ontvangen rente.

Voorraden

Voorraden zijn gewaardeerd tegen historische kostprijs. Bij de waardering von de voorraden is rekening

gehouden met op de batonsdotum opgetreden woordeverminderingen. Voor incourante voorraden wordt een

voorziening getroffen.

ubois4..÷ co
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Vorderingen

Waardering vindt plaats tegen nominale waarde. Een eventuele voorziening wegens oninbaarheid wordt op
basis von individuele beoordeling von de inbaarheid von de vorderingen bepoold.

Voorzieningen

Er zn voorzieningen getroffen voor arbeidsongeschiktheid, jubileumgrotificoties en groot onderhoud

Voorzieningen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Alleen de voorziening voor jubileumgratificaties

wordt gewaardeerd tegen de contante waarde.

Vooruitontvangen ,h vesteringsbijdragen voor Oepot Boifmans Van Beuningen

Voor de opslag van de collectie van het museum wordt Depat Baijmans Van Beuningen gebouwd in opdracht

van de Stichting Collectiegebouw. Als eigenaar van het grootste deel van de collectie financiert de gemeente

Rotterdam dit gebouw voor een graat deel. Stichting De Verre Bergen is medefinancier. Gelden voor betangrke

inrichtngselementen zoals het entreegebied en een atriumvitrine worden door de Stichting tot Beheer Museum

Boijmans Van Beuningen daar middel van een Capital Campaign geworven. Deze geworven gelden worden

geboekt ander vooruitontvangen investeringsbijdragen. Wanneer deze bijdragen worden uitgegeven, worden ze

in mindering gebracht ap de verkrijgingsprijs van de investeringen (zie onder Materiële vaste activa).

Pensioenen

De Stichting tot Beheer Museum Boijmans Van Beuningen heeft zijn pensiaenregeling ondergebracht bij het
Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP). het bedrijfstakpensiaenfands vaar averheid en onderwijs. De

pensioenregeling van het ABP is een zogenaamde taegezegd-pensiaenregeling. Echter, het museum verwerkt

deze regeling in de jaarrekening als een toegezegde-bijdrageregeling, omdat in het geval van een tekort bij het
ABP geen verplichting bestaat tot het doen van aanvullende bijdragen anders dan hogere toekomstige premies.
Dit is conform de uitzonderingsregeling voor bedrijfstakpensiaenfandsen in de Richtlijnen voor de

jaorverslaggeving (RJ 271.309).

Per jooreinde verschuldgde premies worden als verplichting op de balans opgenomen.

De indexatie van de pensioenen is, zowel formeel als feitelijk, voorwaardelijk en afhonkelijk von voldoende

middelen bij het pensioenfonds. De Stichting tot Beheer Museum Baijmans Van Beuningen is niet verplicht bij te

betalen voor indexotie van de uitkeringen.

Subsidie gemeente Rotterdam

Het subsidie van de gemeente Rotterdam over het boekjaar 2018 wordt definitief vastgesteld nadat de
jaarrekening is overlegd. Deze subsidie is vooruitlopend op de definitieve vaststelling geheel als bate verwerkt.

Bijdragen derden

Alle in de jaarrekening opgenomen bijdragen van derden zijn toegekend, maar sommige moeten nog

verantwoord en/of formeel vastgesteld worden.

Na/atenschappen (en recht van vruchtgebruik)

Nalotenschoppen worden verwerkt op het moment dat de omvang von de nalatenschap betrouwbaar kan

worden vastgesteld. Dit vindt plaats op grond van het stadium waarin de afhandeling van de nalatenschap zich

bevindt. Hiervan is in ieder geval sprake bij ontvangst von de akte van verdeling. Indien sprake is van

nalotenschoppen die met vruchtgebruik zijn belast, dient bij de waardering van de nolatenschappen hiermee

rekening te worden gehouden. dubois t’co
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Vennootschapsbelasting
Sinds 2016 geldt een nieuw fiscaal regime voor indirecte overheidsbedrijven waarbij zij normaal onder de
vennootschapsbelasting vallen. Dat betekent dat de Stichting vanaf 2016 voor het hele bedrijf aangifte

vennootschapsbelasting moet doen. Echter. omdat de Stichting is aangemerkt als ANBI-cultuur zorgen fiscale
aftrekposten ervoor dat veeLal geen sprake is van belastingplicht. De Belastingdienst heeft over 2016 en 2017
daarom ook geen aangiftebiljet uitgereikt. De verwachting is dat dat ook niet over 2018 zal gebeuren.
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8. Toelichting op de balans per 31 december 2018

ACTIVA

Materiële Renovatie Inventaris
vaste activa in
ontwikkelinq

________________

EUR x 1000
Stond per 1 januari 2018
- Aanschalwcarde

- Gurrdla:ieve iivester r.gsbijdrcgen

- Currdlaiieve &scdlriv r.aerc

Boekwaarde peil januari 201fl

Mutaties in het boekjaar
- Investeringen
- Investeipnysbijdingen
- Atschiijvirigen
Mutaties in boekwaarde per saldo)

Stand per 31 december 2018
- Aanschofwaaide
- Ouniutatieve rnvesleringsbi1dragen
- Cumujatieve afschrijvingen
Boekwaarde per 31 december 2018

.4fschrijv/ngspercenloge

opgenomen onder materiële vaste activa in ontwikkeling. Er zijn verder geen investeringen gedaan.

- Investeringsbijdragen

Het betreft bijdragen van derden die in 2008 zijn ontvangen in het kader van de renovatie van het entreegebied

en het prentenkobinet (€ 1.482.000) en ontvangen bijdragen voor de Capital Campaign van Depot BVB, die zijn

opgenomen onder de investeringsbijdragen bij materiële vaste activa in ontwikkeling (€271.000 in 2018 en

€758.000 in totaal). Investeringsbijdragen worden in mindering gebracht op de investeringen waarop ze

betrekking hebben

2. Financiële vaste act/vu

Bankgaronties voerde huur van depot- en kantoorruimte

3. Voorraden

Museumwinkel

Museumkoarten

Totaal voorraden

31-12-2018 31-12-2017
ELIR x 1.000 EUR x 1.000

13 30

13 30

31-12-2018 31-12-2017

EUR x 1.000 EUR x 1.000

2 72
163 240

De voorraad museumwinkel is vanwege incourante voorraden in 2017 afgewoardeerd met €47.000. In 2018
vond geen afwaardering plaats

1. Materiële vaste activa
De specchcotre is als volgt -

ge bouw
Bedrijfs- ICT

middelen

EuR 1.000 EUR x 1.000 EUR x 1.000 EUR x 1000 EUR x 1.000

Totaal

457 1 834 257 189 673 3440
487- 1.482- - - . 1969.

. 242- 247- 154- 643- 1 386-
10 10 35 30 85

271 - - - - 271
271- . - . - 271-

. 10- 7. 8- 30- 55-
- 10- 7 8- 30- 55-

758 1834 257 189 673 3711
758- 1 482- - . - 2240-

- 352- 254- 162- 673- 1.441-
-

- 3 27 - 20

Investeringen

In 2018 zijn uitgaven gedaan voor het nieuwe Depot

10-20% 20% 20% 33°c

Boijmans Van Beuningen (Depot BVB). Deze zijn

161 1 68

wwwboijmons.nl
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4. Vorderingen

31-12-2018 31-12-2017
EUR x 1.000 EUR x 1.000

Debiteuren 683 151
Omzetbelasting 236 436
Overige kortlopende vorderingen 182 93

Totaal kortlopende vorderingen 1001 679

- Vooruitbetoolde bedrogen:
TentoonstelLingen en overige projecten!
abonnementen en cont’acten 410 286

410 286
- NDg te ontvangen bedrogen:
Fondsen i.v.m. tentoonstelUngen 663 630
Fondsen i.v.m. aankopen 1.938 180
Entreegelden 265 334
Overig 60 4088

2.926 5.232

Totaalvorderingen 4337 6.197

- Vorderingen

Bij de debiteuren is er geen aanleiding tot het opnemen von een voorziening wegens oninboorheid.

De te vorderen omzetbelasting heeft betrekking op de maanden november en december 2018.

- Nag te ontvangen bedrogen

De nog te ontvangen bedragen hebben onder andere betrekking op bijdragen van derden voor:

- De tentoonstellingen Pure Rubens, GELATIN Vorm Fel/ows — Attilude en Da/Nul/aal Sogno in Albo.

Italië.

- Aankopen van de Meester van de Heilige Veronica en voor het collectieprogramma van het Mondriaan

Fonds.

- De vordering van de uitkering over 2018 van €500.000 van de BankOiro Loterij is verdeeld over

vorderingen vanwege aankopen (€375.000) en vanwe9e tentoonstellingen (€ 125.000).

- De uitkering voor museumkaartbezoek van december 2018 en de verhoging van de

museumkaartuitkering van 50% naar 63% over 2018 en BOL-Vipkaartbezoek, Rotterdampasbezoek en
ticketverkopen via de webshop over december 2018.

- Dverige vorderingen waaronder bijdragen voor educatie (€40.000).

5. Liquide middelen

31-12-2018 31-12-2017
EUR x 1.000 EUR x 1.000

Bankrekeningen 5.695 3.536
Kasgeld 33 37
Kruisposten 68 59
Totaal Uquide middelen 5.796 3.632

—let saldo van de liquide middelen is vrij opneernbaar.

dubois,ç co
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6. Eigen vermogen

31-12-2017 Onttrekking Dotatie 2018 31-12-2018
of vrijvat

_____________

2018

______________

EUR x 1.000 EUR x 1.000 EUR x 1.000 ELJR x 1.000
Algemene reserve 140 260- - 120-
Bestenirringsreserve kunsoankopen 224 90- 25 159
Besternmingsreserve bedrijfsvoering - - 156 156
Bestemmirgs’eserve projecten 200 109- 91
Bestemmirgseserve Fonas WeslerhLis 230 59- 71

Vrij bes:eeauaar deel von hete gen vermogen 794 518- 181 457

Bestemmnosfonds Van flierrsa jk-Borsje 1.088 - - 1.088
Bestemmngstonds BarGiro Loteri 556 556- - -

Bestemniingslonds aankopen Rotterdomse kunstenaars 25 25- - -

Eigen vermogen met een bestedingsverplichting 1.669 581- - 1.088

Totaal eigen vermogen 2.463 1.099- 181 1.545

De bestemmingsreserves worden samen met de algemene reserve beschouwd ats het vrij besteedbaar deel van

het eigen vermogen. Bestemmingsreserves zijn het deel van het eigen vermogen waaraan het bestuur een
bijzondere bestemming heeft gegeven. Het vrij besteedbare deel van het vermogen nam met €337.000 af tot

€457.000. Daarbij hoort een solvabiliteitsratio van 44%. Het museum streeft naar een ratio van 30%. De
solvabiliteitsratio is de verhouding van het vrij besteedbaar deel van het eigen vermogen ten opzichte van het

totale vermogen en geeft weer in welke mate het museum op de middellange en lange termijn aan zijn

bestedingsverplichtingen kan voldoen.

Bestemmingsfondsen zijn het deel van het eigen vermogen waaraan door derden een bijzondere bestemming is
gegeven. Daarom rust op bestemmingsfondsen een bestedingsverplichting en zullen ze bij eventuele liquidatie

van de stichting niet de gemeente Rotterdam toekomen. Het saldo van de bestemmingsfondsen nam in 2018
mei € 581.000 af tot € 1.088.000.

Bestemm i ngsreserves

- Kunstaankopen

In 2008 is €25.000 toegevoegd bestaande uit de verzekeringspenningen voor de aankoop van een vervangende

prent of tekening voor de bij de brand in het Armandomuseum verloren gegane prent van Jacob van Ruisdael. In

2010 is één aankoop gefinancierd door middel van een onttrekking uit deze bestemmingsreserve. In 2017 is
€200.000 toegevoegd aan deze reserve. In 2018 is €90.000 onttrokken om de aankoop van het drieluik van de

Meester van de Heilige Veronica mogelijk te maken. Er is tevens €25.000 toegevoegd. Het betrof een
verzekeringsuitkering voor waardevermindering van een beschadigd kunstwerk.

- Projecten

Aan deze bestemmingsreserve is in 2018€ 109.000 onttrokken ter dekking van tentoonsteltingen. Het

resterende bedrag van €80.000 is nodig voor de financiering van tentoonstellingen in 2019.

- Bedrijfsvoering

In 2018 is € 156.000 toegevoegd aan deze reserve. Dit is geld dat vrijviel uit de voorziening voor groot
onderhoud, die vanwege de aankomende renovatie van het museum niet meer nodig is. Deze reserve is nodig
om nieuwe inventaris voor na renovatie aan te schaffen.

Jubois ,v co
WÉOISTERACC)47ANTS

/msteram 2019
22 /

www.boijmons.nI paraat voor



museum van
boijmans beuningen

- Fonds Westerhuis

In 2011 is een erfenis van de heer Westerhuis ontvangen ten bedrage van € 230000. Ter nagedachtenis aan de

heer Westerhuis heeft het bestuur een fonds ingesteld waaruit publicaties worden gefinancierd. Het Fonds

Westerhuis is een revolving fund, wat inhoudt dat het weer wordt aangevuld als het financiële resultaat dat

taelaat. In 2018 is € 59.000 anttrakken aan de reserve ter financiering van de Baijmans Studie Omstreden

verleden.

Bestemm ingsfondsen

- KLassieke schilderkunst en kristat

Het museum ontving een erfenis van mevrouw Van Riemsdijk-Borsje waartoe in het testament de

bestedingsverplichting klassieke schilderkunst en kristal’ is opgenomen. De nalatenschap bedroeg € 1.857.000

in cantanten wat in 2006, 2007 en 2008 is antvangen en gedoteerd aan het bestemmingsfands. Tevens bestond

de nalatenschap uit landerijen die in 2013 en 2014 zijn verkocht met een apbrengst van €208.000 in totaal. Dak

dit bedrag is aan het bestemmingsfands gedateerd. In de periode 2006-2017 is €977.000 onttrokken aan het

bestemmingsfonds. In 2018 vonden geen mutaties plaats in dit bestemmingsfonds

- Nag te besteden reguliere, jaarlijkse bijdragen BankGira Laterij

De bijdrage van de BonkOiro Loterij mag worden gebruikt voor aankoop, restauratie en presentatie van de eigen

collectie of andere onderdelen van de bedrijfsvoering behalve exploitatie Het museum heeft een overeenkomst

met de BankGiro Loterij voor vijf jaar, die loopt van 2016 t/m 2020. Het museum ontvangt op basis van de

overeenkomst een jaarlijkse uitkering von €500.000. Wanneer deze jaarlijkse uitkering in enig jaar niet volledig

besteed wordt, wordt het resterende saldo toegevoegd aan het bestemmingsfond& In de jaren daarna kunnen

daaraan weer bedragen worden onttrokken ten behoeve van het doel van de laterijbijdragen.

In 2018 werd € 1.056.000 uitgegeven zijnde de volledige uitkering van € 500000 die over 2018 wordt uitgekeerd

en €556.000 van loterijgelden die over de jaren voor 2018 waren uitgekeerd maar nog niet uitgegeven. Een

overzicht van de bestedingen in 2018 staat op de volgende bladzijde.

dubojs 4-,co
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Specificatie bestemmingsfonds BankSiro Loterij (bedragen x EUR 1000):

-Ontvangen bedragen in 2007-2017 5.500
- Uitgaven 2007-2017 4.944
Stand per 1januari2018 556

Mutaties in 2018:
Bijdrage 2018 500
Herman Kruyder - Landschap met regenboog 27-
Johannes Itten - ManneLijke figuur 1-
Daalderop - theeservies 1-
Anoniem - Jezus verdrijft de demonen 14-
Willem van Mieris - tekening Perseus en Andromeda 14-
Eileen Agar - Silver Bird, Untitled, Untitled (Sea
object), Untitled (4 werken op papier) 8-
Marinus Boezem - ‘Signing the sky above the port of
Amsterdam by an aeroplane 50-
Jim Shaw - Crowd, House, Web 55-
Minoru Onoda - SAKUHIN 62-R 60-
Iris van Herpen - Chemical Crows Dress 11-
Gelatin - Ensemble of works of the exposition 39-
Sander Breure & Wille van Huizen - Rosa 8-
Erich Dieckmann - kinderstoel 26-
MartStam-StoeiB262 1-
Marcel Breuer - Buisstoel B-34 1-
Marcel Breuer - Bijzettafel B-27 1-
Hans BeLimer - Désarticulation sur fond rayé 285-
Jacobus van Looy - De Kalverstraat met vlaggen 6-
Yves Tanguy - Le tabernacle 195-
David Oyens - Pijprokende man 3-
SefPeeters- NYDfence 17-
Bertjon Pot-S handschoenen 8-
Meester van de HeiLige Veronica - Drieluik met
Madonna te midden von heiligen 100-
TentoonsteLling Pure Rubens 125-

556- ÷

Saldo per3l december2018 -

- Aankopen van Rotterdamse kunstenaars

In 2015 is een schenking van € 25.000 gedaan die besteed dient te worden aan aankopen van Rotterdamse

kunstenaars. In 2018 is daar Nihtfa/I van Jeroen Eisinga van gekocht.

7. Voorzieningen
Saldo per onttrekking vrijval Dotatie Saldo per

31-12-2017 31-12-2018
EIJR x 1.000 ELJR x 1.000 EUR x 1.000 ELJR x 1.000 ELJR x 1.000

Voorziening personseisregelingen 180 85- 2- 1 94
Voorziening grootonderhoud 145 - 155- 10 -

lotaalvoorzieningen 325 es- 157- 11 94

Van de voorzieningen heeft € 10.000 een looptijd van maximaal één jaar en €84.000 heeft een looptijd van meer

dan een jaar. dubojs t CO
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- Voorziening personeelsregelingen

De voorziening is getroflen in verbond met langdurig ziekteverzuim en jubileumgrotificaties.

- Voorziening groot onderhoud

In 2013 is een voorziening gevormd ten behoeve von groot huurdersonderhoud zoals vervanging von vloeren en
kantooronderhoud. Omdat de gemeente op 20december2018 heeft besloten tot renovatie van het

museumgebouw, is de voorziening niet meer nodig en daarom vrijgevallen. Het vrijgevallen bedrag zal worden

ingezet voor het aanschaffen van inventaris na de renovatie

8. Kortiopende schulden en o verlopende passiva

Kortlopende schulden:
- Crediteuren
- Nettoloon
- Belastingen en sociale premies
- Pensioenen
- Vakantiegeld
- Vakantiedagen

_________________ ________________

Overlopende pcissiva:
- Nog te betalen projectkosten

Nog te betalen averige kosten
- Vooruitontvangen projectbedragen
- Vooruitontvongen investeringsbedrogen
- Vaoruitantvangen overige bedragen
- Overige overlopende passiva

_______________ ______________

Totaol kortiopende schulden

- Kortlopende schulden

De kortlopende schulden bestaan uit verplichtingen aan leveranciers

- Overlopende passiva

De ‘nog te betalen projectkosten’ hebben vooral betrekking op tentoonstellingen, die in 2018 financieel zijn
afgesloten maar waarvan nog niet alle kosten aan het museum gefactureerd zijn. Het gaat onder andere om

Pure Rubens. Boijrnans in de oorlog en Da/Nul/aal Sogno (Alba)

De ‘nog te betalen overige kosten’ betreffen kosten over 2018 (of eerder) die pas in 2019 gefoctureerd worden.

De grcotste post zijn onderhoudskosten over 2015, 2016, 2017 en 2018 die de eigenaar van het museumpand

(de gemeente Rotterdam) nog maet factureren aan het museum.

De ‘vooruitontvangen projectbedragen’ hebben betrekking op vooruitontvongen bijdragen voor projecten in 2019

en later. Het grootste deel von het bedrag is voor de renovatie en beheersmaatregelen €662.000,

tentoonstellingen €356.000, educatieve projecten €81.000 en onderzoeklpublicaties €474.000.

De ‘vooruitontvangen investeringsbedragen’ hebben betrekking op de resuttaten van de Capital Campaign voor

investeringen die het museum zal doen in Depot BVB.

De ‘vooruitontvangen overige bedragen’ zijn onder andere contributies en giften van Vrienden van het museum

voor 2018.

De ‘overige averlopende possivo’ zijn terug te betalen aanloopsubsidie over 2018 (€942.000), voordti ibojs Ls—o
gefactureerde bedragen ander andere voor uitgaande bruiklenen in 2018 en te betalen bedragen OERAccow’A’Ts
partners van de Museumnocht. /

msterawn. 2’ MAART 2019
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31-12-2018 31-12-2017
EUR x 1.000 EUR x 1.000

1.013 859
14 -

416 357

85 77
233 263
333 263

2.094 1.819

388 376
674 559

1.185 1.413
3.230 2,908

11 151
1.118 170
6.606 5.577

8.700 7.396

en personeel.

www.boijmans.nl
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Vanwege de vertraging bij de bouw van het depot heeft het museum niet alle aanloopsubsidie aver 2018

uitgegeven. Het overschot dient te worden terugbetaald aan de gemeente, die het bedrag reserveert voor

aanloopkosten vanaf 2019 tot de opening van het depot.

Niet in de balans opgenomen activc, en verplichtingen

- Huurverplichtingen

Het museum heeft per 31 december 2018 de volgende huurverplichtingen:

SUR xl .000
< 1 jaa 2.526
ijaar-5aar 7.152
>5jaa’ 19.517
‘o:aai 29.195

Van de gemeente wordt het museumgebouw aan het Museumpark en een extern depot gehuurd tot en met 2035
respectievelijk 2020. Omdat het museumgebouw per 1 jul 2019 sluit, wordt met de gemeente gesproken over
stopzetting van de huurverplichting. Daarnaast worden op diverse locaties externe depots en kantoorruimte

gehuurd; de looptijd hiervan is in alle gevallen korter dan vijf jaar.

De huurprijzen in 2018 bedroegen € 1.619.000 voor het pand aan het Museumpark. € 74000 voor het externe

depat van de gemeente en €623.000 voor de overige externe depots op diverse locaties

De huurverplichting voor Depot BVB zal worden opgenomen onder de niet uit de balans blijkende verplichtingen

zodra het huurcontract is getekend.

- Leaseverplichtingen

Het museum heeft per 31 december 2018 de volgende operational leaseverplichtingen:

EUR x lOCO
<haar 5
1 jaa’-S jaar 15
,5aar -

Totaal 20

Het betreft de lease van kantoarmachines.

- Voorwaardelijke vorderingen

De door het museum geïnitieerde activiteiten Art Rocks en AflTtube zijn in 2016 verzelfstandigd en

ondergebracht in de stichting ARTmatch. Met ARTmatch is een aantal afspraken gemaakt:

- Het museum behoudt het intellectueel eigendom van beide merken.

- Indien de activiteiten op den duur succesvol zijn, zal ARTmatch vanaf 2020 een royalty van maximaal

€368.000 aan het museum betalen gedurende een periode van minimaal twaalf jaar.

-
Op basis van een liquiditeitsprognose heeft het museum ARTmatch de eerste jaren met een

overbruggingskrediet van €25.000 gesteund. Dit bedrag is in 2017 overgemaakt en opgenomen ander

de overige kortlopende vorderingen.

- Claims

Er liep een civiele procedure waarin een deel van de collectie Koenigs geclaimd werd. In 2017 is het museum

door de rechtbank in het gelijk gesteld. Dok in het hoger beroep dat hierop door de tegenpartij is aangetekend, is
het museum door de rechtbank in het gelijk gesteld. De eiseres kan nog in cassatie gaan bij de Hoge Raad. De

juridische kasten die met de claim gemoeid zijn, worden gedeeld met de gemeente Rotterdam en de Stichting

Museum Boijmans Van Beuningen.

dubois,# co
Ptslerdam 4MAMT 2019
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- Periodieke schenkingen

Schenkers van kunstwerken die de voorkeur geven aan een periodeke schenking komen met het museum in

een notariëte akte overeen dat het museum de werken koopt waarbij de betatingsverplichting wordt omgezet in

een getdtening. De jaarlijkse aftossingsverptichting van het museum wordt gecompenseerd door de door de

schenker te betalen termijn uit hoofde van de periodieke schenking. Bij voortijdig overlijden von de schenker

ontstaat risico op een restschutd, omdat de periodieke schenking dan stopt. Het maximale risico per 31

december 2018 bedraagt€ 749.000.

Schenkingen 2016
Schenkingen 2017
Schenkingen 2018
Totaal

bedrag jaarlijkse vervalLen restschuld en -

termijn termijnen vordering
€ 80 C 16 € 48 € 32
€ 1.099 € 220 € 440 € 659
€ 72 € 14 € 14 € 58
€ 1251 € 250 € 502 € 749

27
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C. Toelichting op de staat van baten en Lasten 2018

Algemeen

Significante verschillen tussen realisatie 2018 en realisatie 2017 en tussen realisatie 2018 en begroting 2018

worden toegelicht op de bladzijden 32 en 33.

BATEN

jaarrekening begroting jaarrekening
2018 2018 2017

EUR x 1_OOG EUR x 1.000 EUR x 1.000

10. Opbrengsten
Entreegelden 2.293 2.434 2.670
Publieksactiviteiten 157 145 164
Museumwinkel 380 615 521
Bruikleenverkeer en beeldmateriaal 784 814 1.124
Horeca 1 .044 1 .136 1 .058
Overige opbrengsten 31 - 125

Totaal opbrengsten 4.689 5.144 5.662

11. Bijdragen

- Subsidie gemeente Rotterdam
Budgetsubsidie 9.472 9.472 9.277
Bijdragen voor depot en renovatie 2.622 550 2.430

12.094 10.022 11.707

- Overige bijdragen

Bijdragen voor aankopen 2254 125 686
Bijdragen voor tentoonstellingen 830 843 1.457
BankOiro Loterij 482 400 518
Bijdragen voor publicaties, educatie, restauraties 368 187 436
etc.

3.934 1.555 3.097

Totaal bijdragen 16.028 11.577 14.804

TOTAAL BATEN 20.717 16.721 20.466

Bijdrage voor de tijdelijk depots, her//king van de collectie en aanloopkosten DepotS VS

De gemeenteraad heeft in 2009 besloten het museum € 2.548000 toe te kennen voor een tijdelijke oplossing

voor de depotproblemen voor de periode 2010-2014. Van deze bijdrage is in die periode €2.268.000 besteed en

vastgesteld door de gemeente (SUB.13.13.00199.SBSV, d.d 2-9-2015). Met de gemeente is afgesproken dat

het niet bestede deel von €280.000 gebruikt kan worden Ier dekking von aanloopkosten bij de realisatie van

Depot BVB, waartoe door de gemeenteraad op 5november2015 besloot als zijnde de structurele oplossing voor

de depotproblemen van het museum. Naar verwachting wordt dat gebouw medio 2020 opgeleverd en zal het —

na de droogtijd en verhuizing van de collectie — begin 2021 opengaan.

Om de periode tot openstelling te overbruggen en ter voorbereiding van de collectieverhuizing naar Depot BVB

heeft de gemeente voor 2018 een subsidie verleend van €2.245.000 voor tijdelijke depotmaatregelen, herijking

van de collectie en overige aanloopkosten (SUB. 17.12.000111 .SBSA, d.d, 5-11-2018). In totaal is hiervoor

€ 1.303.000 verantwoord in deze staat van baten en lasten. Zoals vermeld bij de toelichting op overige dubois* co
overlopende passiva’ op bladzijde 25 zal het verschil van €942.000 tussen het verleende en het

28 Rmstcrdam, ,/6 KAMJ 2h
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worden terugbetaald aan de gemeente en zal samen met de overschotten van €316.000 uit 2016 en € 103.000

uit 2017 door de gemeente gereserveerd worden voor het museum voor aanloopkosten na 2018.

Bijdrage voor beheersmaatregelen

Om het museum veilig en verantwoord open te houden tot en met 30juni2019 heeft het museum medio 2017 op

advies van de Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond acuut beheersmaatregelen getroffen. Het college van B&W

heeft op 29augustus2017 besloten de kosten hiervan, met een geschatte omvang von € 5,1 miljoen, te

financieren. De cluster Stadsontwikkeling van de gemeente zal €2.675.200 von deze kosten voor zijn rekening

nemen en het museum €2.456.000. Voor het deel dat het museum betaalt, heeft de cluster Maatschappelijke

Ontwikkeling subsidie verleend (SUS.17.09.00242.SBSA, dd 26 oktober 2017). In 2018 bedroegen de uitgaven

voor de beheersmaatregelen € 1.311.000, waarvan €266.000 voor rekening komt von Stadsontwikkeling en

€ 1.045.000 von Maatschappelijke Ontwikkeling.

Bijdrage ter voorbereiding op de renovatie

Om het museum na 2019 structureel veilig en verantwoord open te kunnen houden dient het museum

gerenoveerd te worden. De gemeente heeft subsidie verleend van €456.000 (SUB.17.09.00242,WSBSA, d.d. 17

mei 2018) zodat het museum zich hierop kon voorbereiden. In 2018 heeft het museum hiervan €273.000

uitgegeven. In 2017 was al € 157.000 uitgegeven. Het resterende bedrog van €26.000 wordt in 2019 besteed.

BKV-m/ddeten

Het museum ontving in 2018 van de gemeente Rotterdam €67.500 uit de middelen voor Beeldende Kunst en

Vormgeving (BKV). Deze bijdrage is verantwoord onder het budgetsubsidie. Dit geld is bestemd voor het beheer

van de stadscollectie von het museum.

Ovenöe opbrengsten

De overige opbrengsten bestaan uit de verzekeringsuitkering voor schade aan een kunstwerk.

LASTEN

jaarrekening begroting jaarrekening
2018 2018 2017

EUR x 1.000 EIJR x 1.000 EUR x 1.000

12. Personee(skosten
Brutoloon 4.086 4.634 4.299
Vakantiegeld, eindejaarsuitkering e.d. 677 681 664
Verlofuren 108 - 76
Sociale lasten 1.128 1.045 1.136
Pensioenlosten 739 767 679
Inhuur derden 613 215 232
Overige personeelskosten 231 474 349

Totaal personeelskosten 7.582 7.816 7.435

De personeelstormotie von het museum is 129 fte; 109 fte (museum CAO) en 20 fte (Leisure CAO). In 2017 was

dat 118 fte (104 fte respectievelijk 14 fte).

dubois t co
RECISTERACC TANTS

Amsterdam, NAART 2019
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WNT-verantwoording 2018 Stichting tot Beheer Museum Boijmans Van Beuningen

Op 1januari2013 is de Wet normering topinkomens (WNT) in werking getreden. De WNT is van toepassing ap
Stichting tat Beheer Museum Baijmans Van Beuningen. Het vaar Stichting tot Beheer Museum Boijmans Van
Beuningen toepasselijke bezaldigingsmaximum is in 2016€ 169000.

- Bezaldiging tapfunctianarissen

Leidinggevende tapfunctionarissen, gewezen topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende

topfunctianarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand von de functievervulling.

bedragen x € 1 K.M.T. Ex 1.3. Klaassen
Zakelijk Leider / pLaatsvervangend

Fun ctiegegevo ns Directe u rfoestuu rder
directeur

Aanvang en einde
01/01-31/12 01101-31/12

functievervutling in 2018

Deeltijdfactor in fte 1.0 1,0

Dienstbetrekking? Ja Jø

Bezotdiging

Beloning plus belastbare
171.112 119649

onkostenvergoeding en

Beloningen betaalbaar op
14.703 14.703

termijn

Subtotaal 185.815 134.352

Individueel toepasselijke
189.000 189.000

b e zold ig i ngsmaxi mum

-/- Onverschuldigd betaald
n.v.t. n.v.t.

bedrog

TotaLe bezoLdiging 185.815 134.352

Reden waarom de
overschrijding al dan niet is n.v.t n.v.t.
toegestaan

Gegevens 2017
Aanvang en einde

01/01-31-12 01/01-31/12
functievervulling in 2017

DeeLtijdfactor 2017 in fte 1,0 1,0
Beloning plus belastbare

154.326 118.062
onkostenvergoedi ngen
Beloningen betaalbaar op

14.042 13.912
termijn

TotaLe bezoLdiging 2017 168.368 131.974

dubois
RÉGISTERACC

Mist enlani
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Topfunctionarissen en gewezen topfunctionarissen met een bezoldiging van € 1.700 of minder.

mr. J.D. Loorbach Raad van Toezicht, voorzitter

drs. J.A. van Barneveld Raad van Toezicht, tid en tid auditcomrnissie

drs. J. Kriens Raad van Toezicht, tid

drs. R.M.S.M. Munsters Raad van Toezicht, Lid en tid auditcommissie

dr. EM. Rovers Raad van Toezicht, lid

drs. C.A. Pieters Rood van Toezicht, lid

mr. B. Voandroger Raad van Toezicht, lid

jaarrekening begroting jaarrekening
2018 2018 2017

EUR x 1.000 EUR x 1.000 EUR x 1.000
13. Kosten van actlviteHen
Aankopen 3.400 466 1 .238
Tentoonste[kngen en presentaties 2.679 2.599 3.321
Collectie en onderzoek 340 339 603
Educatie en pubtieksbegeleiding 535 190 306
Inkoopkosten:
- materiaal 108 49 39
- horeca 347 432 464
- niuseumwinket 115 216 224

Totaal activiteitskosten 7524 4.291 6.195

14. Overige bedrijfslasten

- Huisvestingskosten
Huur 1.777 1.787 1.756
Energie 484 507 510
Inventaris en onderhoud r 454 416
Heffingen en belastingen 29 29 25
Aanloopkosten depot, renovatie en
be hee rsmaotrege [en 2.524 550 2.430

5.253 3.327 5.137

- Kantoorkosten
Kantoormiddelen 149 174 157
Automatisering 447 453 403
Adviseurs 103 132 148
Accountants 63 45 45
Reis- en representatiekosten 120 87 100

882 871 853
- Pub[iciteitskosten
Marketing 133 137 110
Re[atiebeheer /sponsorbenadering 207 219 196

340 356 306

Totaal over,ge bea’r(/fslasten 6.475 4.554 du1iS 4’co
k ECI%TERACCO/’/TANTS

NTflrdam, KAART 2019

www.boijmans,nl
31

p&aal vocr/titcate<icoieindei;

NAAM
FUNCTIE

TOPPU NCTIONÂRIS



museum van
boijmans beuningen

D. VerschilanaLyse

Het verschiL tussen de reaLisatiecijfers van 2018 en 2017

dubois tco
REC 157E RACcJ1JTANTS

. tA KMRT 2019
pamst vorLca6edon

Totale boten

LASTEN

20.717

Personeelskosten

20 466 251

Atsoh rijvi fl9 akoste n

7.582 7 435 147

Kosten van activiteiten

55

- CAO-loonstijging

Realisatie ReaLisatie .. -

t 2018 2017
verschil Belangrijkste oorzaak van het verschil

BATEN 1 -

1 - M naar sezoek (284000 vs 31 030).
Ibrengsten . 4.689 5.662 973- -Lagere J&ering \lusemaat 83% vs 68%.

- M,ncer omzet uit bikee”ve’keer.

j - Het musem onhi ng een aares van 2.1% en ons: ng
meer subsidie voor beoeersmoalregelen In 2018

Subsidie gemeente Rotterdam 12 094 S 1 707 387
was datvoor het hele jaar, In 2017 ‘tas dat olleen

voor de tweede helt van het jaai

- Meer bijdragen voor aankopen vanwege de

aankoop van de Madonna te midden van heiligen en
Overige bijdragen 3.934 3 097 837

vanwege educatie.

-

- Minder voor tentoonstelLingen

rrLtates besseirriingstcrasen en -reserves -

- Bestei’rn nosraserves 77- - 771 - rgezetvootentcostell nge pub. aal es e”
aa”kopen (-1- € 233.030) Teves opbouw voor

.

nve:orisV het” et-wemuse-Jm(€ 156000)
- Beotemri nostonds m.seale act wteiten ivn 200 200-)

iass.e-se scb-laerktns: en k’istal - - -

- Besterrri r.gstonds Bcnxoi-o Loten1 - - 556- - 56- 501- - - gezetvoo aankopen
- Besten-n ngstonds i.v.m aalicoe- - 25- - 25- - - “gezet voo- aankopen
Mutabes besternmingstondsen en -ieserves 658- — 145 803- —

RESULTAAT (MIJTATIE ALGEMENE RESERVE) 250-
•

296 558-

lol 46-

Over ge cear ts,asre,

7.524

- VrijweL aLle investeringen zijn voLledig afgeschreven.

6 1 95

Rente

1 .329

- Hogere kosten voor aankopen (6 2.2 miljoen) vooraL
vanwege de aankoop von de Madonna le midden
van heiligen

5 475

Totae Lasten

6.296

Onverdeeld resultaat

- Hogere uitgaven naar educatie
- Lagere kosten voor tentoonstellingen (6 642 000)

- Minder uitgegeven aan onderzoek en publicaties

179

2-

21.635

- Hoger vanwege beee—smaat.-egetr In 2018
aeslaeoe” a e ne) ‘ee laat 20 7 een hal’ oor

20.025

918-

.610

441 1.359-

wwwboijmoris. nL
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Het verschil tussen de realisotiecijters 2018 en de begroting van 2018

To:ate ooIen

LASTEN
Peisoneelskoslen

Atscb rijvt ngskoste n

Kosten van activiteiten

20 7 7

7.582

55

7 524

6 721

7 818

62

4 291

3.996

234-
7-

3.233 - Hogere kosten voor aankopen en meer educatieve
projecten en aankopen.
- Lagere inkoopkaslen (vanwege Lagere omzet)

- Hogere kosten voor huisvesting vanwege de
beheersmaatregelen en aanloopkosten
- De reguliere huisvestingskosten (huur. energie,
onderhoud) waren Lager don begroot

— Begroting Verschil 1

— 2018 — 2018 j Belangrijkste oorzaak van het verschil

BATEN

4 689 — S 144 4551 Er kwamen 284 000 bezoekers (begroot 300 000).Opb!engs.en
—

— de rrce besteeaoer
1 2.094 10 022 2 072 De gemeente steLde extra middelen beschikbaar

Subsidie gemeente Rotterdam — —

— voor-de bebee’srraaHegelen en aanloopkosten

. Hocee b dragen voor aankopen van <unstwerker
Overgebtdragen 393 1.555 2379

er soucatieve proJectefl

Mutaties bestemmingsfondsen en -reserves — — —

- Bestemmingsraserves 77- - 77- - Ingezet voor tentoonstellingen, publicaties en
aankopen (-t- € 233 000( Tevens opbouw voor

—

— inventaris in het nieuwe museum (€ 1 560001.
- Baslamrningstands museale activiteiten i.v.m. - - -

klassieke schilderkunst en kristol — — —

- Bestemmingstonds BankOiro Loterij — 556- — - 556- — - Ingezet voor aankopen
- Beslemmingsiands i.v.m aankopen — 25- — - 25- - lngezatvaor aankopen
Mutaties oastemmings’ondsen en -reserves — 658- — - 658- -

RESULTAAT (MUTATIE ALGEMENE RESERVE) 260- - - 260-

Overige bedii1tstasten

Rente

Totale Lasten

Onverdeeld resultaat

6.475

1—

21.635

918-

4 554

2-

16721

1.921

4.914

918-

De door de Raad van Toezicht in de Vergadering van 12december2017 Vastgestelde werkbegroting 2016 is

conform de grondslagen opgenomen in de jaarrekening van 2018. Deze begroting bevat de reguliere baten en

lasten van het museum plus de verwachte tentoanstellingsbaten en -lasten. Daarnaast zn er specifieke

projecten — bijvoorbeeld op gebied van educatie! aankopen en/of van onderzoek — die niet in deze begroting zijn

opgenomen, omdat bij het opmaken van de werkbegrating nog niet bekend is of dergelijke projecten doorgang

kunnen vinden. De beslissing daarover valt pas op het moment dat hun financiële dekking rand is.

Daarom wijken de reahsatiecijfers op de posten iopbrengsten! en averige bijdragen! enerzijds en

activiteitslasten anderzijds af van de opgenomen begroting. maar per saldo sluiten deze projecten op nihiL

33
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6. Overige gegevens

Resultaatbestemmfrg
Het resultaat wordtverdeetd volgens de resuttaaNerdeting jn de staat van baten en tasten.

Vaststettinq Jaarrekening
De Raad van Toezicht van de Stctiffng tot Beheer Museum Soijnions Van Beuningen heeft de
jaarrekening 2018 vastgesteld in de vergadering van 26 maart 2019.

voorzitter

Drs. JA. van Bameveld

Drs. R.M.S.M. Munsters

Mevrouw drs. C.A. Pieters

61
wdr.EoVerS

/
Mr, 8. Vaandrager

34
dubojs +jo
R C STER A CC

O>’A
N TS

MsIeraa,n 24/HMT 2019
paraat voor

www.boijmons. ni



museum van
boijmans beuningen

Controleverktaring

dubojs j)to
RECISTERACC2IfANT$

Amsterdam 2714&4R1 2019
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Bijlage 1. Prestatieverantwoording
PRESTATIEVERANTWOORDING

Begroot 2018
Realisatie

2018
Kengetallen bezoek * Aantal Aantal
Aantal bezoekers 300.000 284.000

Waarvan in Rotterdam 300.000 284.000
• Waarvanbelolend 192500 201.000
. Waarvan n schcolverband 300(2) 32 000

Kengetallen publisksbereik Begroot2ale Realisatie

2018

Aantal Aantal
Ac9tal bezoekers uit 55030 73648
Rorerdar,
Percentage bezoekers uit 20% 26%
Ro:terdam

Aantal bezoekers Jt de regio 27.500 25.872
Riinm one
Percentage bezoekers uit de 10% 9%
regio Rijnmond (overig)

Aantal bezoekers uit Nederland 137.500 110.933
(overig)
Percentage bezoekers ul 50% 39%
Nederland (overig)

ontleend aan do mot do gemeente Rotterdam gemacte /uuboish co

slerIIen,f5 MAÂRJ 2019
36 Paraat vd%entiftaliedoeleindat

Aantal bezoekers van bu.ten 55.000 73.548
Nederland
Percentage bezoekers van
buten Nederland

20% 26%

Kengetallen Begroot 2018 Realisatie 2018
collectiebeherende en -

presenterende instellingen

Aantal Aantal
Afrekenbore prestaties

Aantal wisselende
22 36

tentoonstellingen
Aantal uren openstelling per

36 36
week

Begroot 2018 Realisatie 2018
Niet afrekenbareind/cataren Aantal Percentage Aantal Percentage

gemeentelijk gemeentelijk
eigendom eigendom

Aontalobjeolen 150.000 90% 151.710 90%
-waalvanopzaal 4.000 75% 1792 79%
Aantal verwervingen 500 90% 306 100%
Aantal afgestoten objecten ** 300 100% 447 100%
Registratiegraad 90% 90% 95% 90%
Restauraties 30 25% 21 70%
Aantal verkregen bruiklenen

Kortdurendvanwege
1500 441

tentoonstelingen
Langdurend 400 34 0

Aantal verleende bnjiklenen 350 77°/o 383 70%

De begroting van de prestotieverantwoording is

meerja renafspraken.
*) De kengetallon bezoek en publieksbereik zijn afgerond op duizondtaUen.
**) Het betreft het aantal objecten dat de LAMO-prooeduro vollodig is doorlopen,

wwwboijnions.nl
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Bijlage 2. Subsidieafhanlceliikheid 2006-2018

ONDERLINGE VERHOUDING TUSSEN DE DIVERSE
SOORTEN BATEN 2006-2018 (IN %)

2036 2031 2038 2039 2010 2011 2012 2013 2014 7015 2016 2017 2018

TabeL 1. Het aandeeL van het jaarLijkse exploitatiesubsidie van de gemeente in de totale boten (2006-
2018)

75003

DE DIVERSE BATEN IN DE PERIODE 2006-2018
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TabeL 2. De hoogte en verdeling van de totale baten van het museum (2006-2018)
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Uit tabel 1 blijkt dat het aandeel van het jaarlijkse budgetsubsidie in de totale baten sinds 2006 is afgenomen en
de laatste jaren regelmatig ander de 5Q% is gedoken. Daarvoor zijn — zo blijkt uit tabel 2— twee belangrijke
aarzaken aan te wijzen. Enerzijds is het budgetsubsidie in de periode 2013-2018 structureel lager dan in de
jaren daarvoor. Het budgetsubsidie zou 18% hoger zijn geweest dan de € 9,7 miljoen uit 2006 als het museum in
de periode 2006-2018 elk jaar door de gemeente zou zn gecompenseerd voor loon- en prijsstijgingen.
Anderzijds neemt de omzet toe van € 2,4 miljoen in 2006 tot €4,7 miljoen in 2018.

Uit deze cijfers blijkt dat het museum erin is geslaagd de totale baten substantieel te verhogen van rond de
€ 15 miljoen in de eerste jaren na de verzelfstandiging naar ruim €20 miljoen in de laatste jaren terwijl het
budgetsubsidie is gedaald.
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Bijlage 3. Impuls aan de stad 2006-2018

Impuls aan de stad 2006-2018 (x € 1.000)
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Tabel 3. Bijdragen van de gemeente aan het museum afgezet tegen de waarde die het museum voor de

stad creëerde.

Gedurende de periode 2006-2018 ontving het museum in totoal € 138 miljoen aan bijdragen van de gemeente

Rotterdam. Deze bijdragen bestonden ut budgetsubsidie en aanvullende bijdragen voor de Stadscollectie,

depots, beheersmaatregelen, aankopen en herijking.

Het museum realiseerde tijdens die periode een totale imputs aan de stad von €234 miljoen, een

waardevermeerdering van €96 miljoen ten opzichte van de ontvangen gemeentebijdragen. Dat gebeurde door

middel van aanwinsten van kunstwerken en de waardevermeerdering daarop (geschat op 10% per jaar) —

samen goed voor €82 miljoen — en door de uitgaven van 3,4 miljoen bezoekers in de stad (€152 miljoen). De

uitgaven van bezoekers in de stad zijn gebaseerd op cijfers von Rotterdam Partners.

In tabel 3 zijnde bedragen per jaar weergegeven. Daaruit blijkt dat het museum elk jaar waarde toevoegde. Het

jaar 200g was uitzonderlijk vanwege de aanwinst van het werk van Seckmann. Dat is deels gekocht van en

deels geschonken door de eigenaren.
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Bijlage 4. Begroting 2019

Format Begroting Jaarplan Jaarplanbegroting Werkbegroting Jaarrekening
(€ x 1000) Eerste helft Tweede helft Totaal 2019 2018 2017

2019 2019

BATEN
A. Opbrengsten
Drecte opbrengsten.
A.1 Publieksinkomsien (specificatie) 1.210 1.210 2.579 2.834
- Kaa’l’ssr.cop 1140 1.1’t 2434 2.669
- Puo eksbegeleioing 70 70 125 164
4.2 Sponsorinkomsten
A.3 Overige inkomsten (specificatie) 770 35 805 2.565 2.703
.Mtseumw,nKeI 314 314 615 521
. Horeca 416 416 1.136 1.058
. Brupkleenverkeer 40 35 75 814 1.123
Indirecte opbrengsten;

4.4 Diverse inkomsten (specificatie) 125
. Teruggaat energiebalasling 1251

B. Bijdragen
6.1 Meerjarige subsidie 0GW /Cultuurfondsen
6.2 Meerjarige subsidie provincie
6.3 Subsidie gemeente Rotterdam in het kader van hel 4.801 4.801 9,602 9.404 9.277
Cultuurplan
6.4 Overige subsidies/bijdragen uit publieke middelen * 19 19 38 37 2.430;
6.5 Overige bijdragen uit private middelen (specificatie) 1.008 80 1.088 1.585 3.097;
. particulieren inn vriendenverenigingen) 35 30 65 65 357,
. bedrijven 200 200 200 584
- fondsen (mcl. huisstpchtingen) 373 50 423 920 1.638.
- goede doelenloterijen 400 400 400 518,

Som der baten (4 tB) 7.808 4.935 12.743 16.171 20.466

LASTEN
0. Oeheerslaslen
C.1 Beheerslasten personeel 2.073 1.812 3.885 4.197 3.809,
. die;ie 170 170 340 333 322
. se:’e:a’paat 88 88 176 67 164
‘ cersoreeszaken 227 227 454 495 319
. linans cle reken 115 175 349 280 269
‘ algemene raken bevel ging. bu svest’nc. lOT. 1.413 1.152 2.565 2.919 2 735
in’crn’alebe”ee’}

C.2 Beheorslasten materieel 2.035 1.013 3.048 4.065 6.398
. huisvestings.asleri 1.414 364 1.777 2.777 5.138,
. kanloorkosten 445 465 911 871 853

‘ algemene ojo c,lelskosler 170 ‘44 314 356 306
-ascnrgv’rgs<csten 6 40 45 62 •0l

D. Activileilenlasten
0.1 Activiteitenlaslen personeel (mcl. winkel en horeca) 1.783 1.660 3.443 3.619 3.626
0.2 Activiteitenlaslen materieel (mcl. winkel en horeca) 2.140 229 2.369 4.291 6.195

Som der lasten (0 + 0) 5.031 4.714 12.745 16.173 20.028

Saldo renlebaten t .laslen 1 1 2 2 2

SALDO ‘222 222 . ‘ 441

Alle bedrogen zijn in duizenden euro’s.

De toelichting heeft betrekking op het verschil tussen de werkbegroting von 2019 en 2018.
5)

In de jaarrekening 2017 zijn onder de overige subsidies en de huisvestingskosten ook de kosten voor tijdelijke

depots, beheersmootregelen en overige aonloopkosten opgenomen. Deze zijn niet in de werkbegrotingen 2018 en

2019 opgenomen. Hier zijn aparte begrotingen voor die volledig door gemeentesubsidie worden gedekt. iU 501 S,1f co
S1ERAC59NTANT
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De begroting over 2019 bestaat uit twee delen. van 1 januari tot en met 30juni wanneer het museum open is
voor publiek en van 1 juli tot en met 31 december wanneer het museum gesloten is voor publiek. Ook de
medewerkers werken dan niet meer in het gebouw en zijn verhuisd naar een ander kantoor. De u;’tgangspunten
van de begroting zijn:

- De begroting is sluitend.
- Het programma in het eerste halfjaar trekt 158.000 bezoekers.
- De toegangsprijs is € 17,50. Er geldt geen toeslag tijdens de tentoonstelling neder/and# bauhaus
- De subsidie wordt met een accres van 21% verhoogd naar ruim €9,6 miljoen.
- De vanwege de tijdelijke beheersmaatregelen door de brandweer geëiste brandwachten, extra BHV-ers

en meldkamermedewerkers worden door de gemeente betaald.
- De flexibele schil van medewerkers voor beveiliging wordt na Pure Rubens (vanaf 14januari)

grotendeels opgeheven (4 van de 6,5 fte). Ook werkt er één kassier minder omdat de ingang onder de
toren sluit.

- De flexibele schil van kassa-, winkel-, horeca- en schaanmaakmedewerkers wordt na 26 mei
opgeheven (17,5 fte).

- Vanwege de nieuwe cao, die nog atgesloten moet worden, is rekening gehouden met 3% loonstijgrng
per 1 oktober 2018 en 3% in oktober 2019.

- Het museum betaalt alleen huur voor zover von het gebouw gebruik wordt gemaakt. Vanaf 1 juli2019
wordt daarom geen huur meer betaald, ook niet voor het huuronderdeel ‘kapitaalsLasten’. De gemeente
heeft bevestigd dat hiervoor ruimte is in de renovatiebegroting.

A. Opbrengsten (2019: €2.015.000- 2018: €5.145.000)
Omdat het museum slechts vijf maanden open is, is de omzet lager dan in 2018. Ook de omzet per
bezoeker is lager (2019: € 12,28-2018: €14,44). Dat komt omdat in 2019 geen toeslag op
tentoonstellingen geheven wordt, het museum ook tijdens het programma al deels gesloten is en er
nauwelijks omzet uit evenementen is. De locatie daarvoor is vanaf februari niet meer beschikbaar.
De horeca zal verplaatst worden naar de Bodon/Robbrecht-Daem-vleugels van het gebouw omdat
tegelijkertijd met het Van der Steurgebouw ook het 1-lenketpaviljoen wordt uitgehuisd. En de winkel
krijgt een meer open inrichting om te onderzoeken of dit positieve invloed heeft op de omzetcijfers.
Ondanks de bruikleenstop is er nog veel bruikleenverkeer vanwege Boijmans b/jo’e Buren maar dat
zorgt niet voor omzet. Dat is niet de inzet van dat programma.

B. Bijdragen (2019: C 10.728.000-2020: €11.027.000)
De gemeente heeft in principe besloten de hele subsidie vaar 2019 beschikbaar te stellen. Er moeten
nog wel afspraken gemaakt worden over de te leveren prestaties, omdat het museum nog maar ten
dele kan voldoen aan de gemaakte afspraken voor de cultuurplanperiode 2017-2020. Er is nog geen
zekerheid over de hoogte van de subsidiebijdrage voor de jaren na 2019.
De reguliere subsidie en de subsidie uit BKV-middelen worden verhoogd met een accres van 2,1°.’o
Deze bijdragen stijgen van respectievelijk €9.404.000 en €37.000 naar €9.602.000 en €38.000
(samen €9.640.000). Overigens krijgt de gemeente zelf een accres vanuit de rijksmiddelen van 4,2%,
slechts de helft daarvan wordt doorgegeven aan de culturele instellingen.1
De overige bijdragen bedragen € 1.088.000 (2018: € 1.585.000). Dat is lager dan 2018 omdat er minder
programma is vanwege de sluiting. zodat ook minder fondsen geworven hoeven te worden.

0. Oeheerstasten (2019: €6.933.000, 2018: C 8.263.000)
Het personele deel van de beheerslasten daalt met €312.000 van €4.197.000 naar €3.885.000
vanwege het opheffen van de flexibele schil bij beveiliging en entree. Zonder cao-stijging zou de daLing
€429.000 hebben bedragen. Voor medewerkers met een vast contract van operationele afdelingen zal
na sluiting van het gebouw worden gezocht naar mogelijkheden om ze tijdelijk te detacheren totdat ze
weer kunnen worden ingezet voor het depot en eventueel op Zuid. Dit geldt vooral voor
beveiligingsmedewerkers.
De materiële beheerslasten dalen met € 1.018.000 van €4.066.000 naar €3.048.000, Dat komt omdat
vanaf 1 juli veel minder huur en energiekosten betaald worden. Het museum heeft dan alleen nog een
kantoorpand in gebruik en betaalt daarom geen huur meer voor het museumpand. De kantoorkosten
nemen iets toe vanwege investeringen in het te huren kantoor.

0. Activiteitslasten (2018: €5.812.000, 2018: €7.910.000)
Het personele deel van de activiteitslasten daalt met €176.000 van €3.619.000 naar €3.443.000
vanwege het opheffen van de flexibele schil bij de horeca en winkel. Zonder cao-stijging zou drJivjbojfJ,÷

____________________________________
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€294.000 hebben bedragen.
Omdat er vanaf juli geen tentoonstellingsprogramma s dalende materiële activiteitslosten met
€ 1.922.000. Niet alleen de tentoonstellingskosten maar ook de inkoopkasten voor horeca en
museumwinkel zijn daardoor lager.
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CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Deze controleverklaring is afgegeven ten behoeve van de gemeente Rotterdam
in het kader van de verstrekte subsidie op basis van de Subsidieverordening
Rotterdam 2014.

Aan: het bestuur en de raad van toezicht van Stichting tot Beheer Museum
Bomans Van Beuningen te Rotterdam.

A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2018

Ons oordeel
Wij hebbende jaarrekening 2018 van Stichting tot Beheer Museum Boijmans

Oranje Nassauiasn t
Van Beuningen te Rotterdam gecontroleerd.

1075 AH Amsterdam

Postbus 3oz8
Naar ons oordeel

- 1007 RA Arrsre’dam
• geeft de in dit jaarverslag op pagina 14 tot en met pagina 33 opgenomen

jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het
vermogen van Stichting tot Beheer Museum Boijmans Van Beuningen op

Teiefoan 020571 2345

E ma,i infoldubois.ni
31 december 2018 en van het resultaat in overeenstemming met
Subsidieverordening Rotterdam 2014. de verleningsbeschikking van de

V%%ftQduboisni

iKvK nummer 34374865
gemeente Rotterdam en de bepalingen van en krachtens de Wet normering
topinkomens (WNT);

• zijn dein de jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de
balansmutaties over 2018 in alle van materieel zijnde aspecten rechtmatig tot
stand gekomen in overeenstemming met de in de relevante wet- en
regelgeving opgenomen bepalingen, zoals opgenomen in de
Subsidieverordening Rotterdam 2014! de verleningsbeschikking van de
gemeente Rotterdam en de bepalingen van en krachtens de Wet normering
topinkomens (WNT);

De jaarrekening bestaat uit:
1. de balans per 31 december 2018;
2. de staat van baten en lasten over 2018; en
3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor

financiële verslaggeving en andere toelichtingen.

De basis voor ons oordeel
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder
ook de Nederlandse controlestandaarden vallen, het 5VR2014-
subsidiecontroleprotocol genoemd in artikel 14 van de Subsidieverordening
Rotterdam 2014, de verleningsbeschikking en de Regeling Controleprotocol
WNT 2018. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de
sectie ‘Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening’.

Dubo’s & co Registeraccouniants ‘seen maatschap van prakflikvennootscbappen Op aus opdrachten die aan ons kantoor ‘sorden •sersirekt zijn onze

aigemene vooftoaarden van toepassing Deze voorwaarden. r’,aarvan de tekst is opgenomen op de mebsite www dubo,sni, bevaiten een aansprakeiijkhnrdsbeperking
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Wij zijn onafhankelUk van Stichting tot Beheer Museum Boijmans Van Beuningen 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.

Naleving anticumulatiebepaling WNT niet gecontroleerd
In overeenstemming met het Controleprotocol WNT 2018 hebben wijde anticurnulatiebepaling, bedoeld in
artikel 1 .6a WNT en artikel 5, lid 1, sub j Uitvoeringsregeling WNT, niet gecontroleerd. Dit betekent dat wij
niet hebben gecontroleerd of er wel of niet sprake is van een normoverschrijding door een leidinggevende
topfunctionaris vanwege eventuele dienstbetrekkingen als leidinggevende topfunctionaris bij andere WNT
plichtige instellingen, alsmede of de in dit kader vereiste toelichting juist en volledig is.

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;
• verslag van de raad van toezicht;
• de overige gegevens.

Op grond van onderstaande werkzaamheden zn wij van mening dat de andere informatie:
• met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat;
• alle informatie bevat die op grond van de Subsidieverordening Rotterdam 2014 en de

verleningsbeschikking van de gemeente Rotterdam is vereist.

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen
vanuit de controle of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen bevat. Met onze
werkzaamheden hebben wij voldaan aan 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 de Subsidieverordening Rotterdam 2014 en de
verleningsbeschikking van de gemeente Rotterdam.

2
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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 Subsidieverordening Rotterdam 2014, de verleningsbeschikking van de
gemeente Rotterdam en de bepalingen van en krachtens de WNT. Het bestuur is ook verantwoordelijk voor
het rechtmatig tot stand komen van de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de
balansmutaties, in overeenstemming met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen,
zoals opgenomen in de Subsidieverordening Rotterdam 2014 en de verleningsbeschikking van de
gemeente Rotterdam.

In dit kader is het bestuur verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het bestuur
noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel
belang als gevolg van fouten of fraude.

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de organisatie in staat is om haar
werkzaamheden in continuiteit voort te zetten. Op grond van genoemde verslaggevingsstelsels moet het
bestuurde jaarrekening opmaken op basis van de continuileitsveronderstelling, tenzij het bestuur het
voornemen heeft om de organisatie 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
organisatie haar activiteiten in continuileit kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening.

De raad van toezicht is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van financiële
verslaggeving van de organisatie.

Onze verantwoordelijkheden voor de coritrole 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.

Wil hebben deze accountantsoontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant
professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met Nederlandse controlestandaarden, het
5VR2014-subsidiecontroleprotocol genoemd in artikel 14 van de Subsidieverordening Rotterdam 2014, de
verleningsbeschikking en de Regeling Controleprotocol WNT 2018, ethische voorschriften en de
onafhan kel ijkheidsei sen.
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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:

• 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 een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de
organisatie;

• 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 organisatie haar activiteiten in
continuiteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat,
zijn wij verplicht om in onze controleverklaring aandacht te vestigen op de relevante gerelateerde
toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn. moeten wij onze
controleverklaring 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 organisatie haar continuiteit niet langer kan handhaven;

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

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

Wij communiceren met het bestuur en 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 gekor
waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing

Amsterdam, 26 maart 2019
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ASSURANCE-RAPPORT BETREFFENDE DE INHOUDELIJKE
SUBSIDIEVERANTWOORDING 2018

Dit assurance-rapport is afgegeven ten behoeve van de gemeente Rotterdam in
het kader van de verstrekte subsidie op basis van de Subsidieverordening
Rotterdam 2014.

Aan: het bestuur en de raad van toezicht van Stichting tot Beheer Museum
Boijmans Van Beuningen te Rotterdam.

Opdracht en verantwoordelijkheden
Wij hebben bgevoegde en door ons gewaarmerkte inhoudelijke
subsidieverantwoording als onderdeel van de totale subsidieverantwoording

Oranje Nassaulaan 1
inzake het aantal bezoekers, het aantal wisselende tentoonstellingen en aantal

075 AH Amsterdam
uren openstelling per week van Stichting tot Beheer Museum Boijmans

Postbus 53028
Van Beuningen te Rotterdam over de periode 1januari2018 tot en met

007 e Amsterdam
31 december 2018 onderzocht. Het bestuur van de stichting is verantwoordelijk
voor het opstellen van deze inhoudelijke subsidieverantwoording in
overeenstemming met de Subsidieverordening Rotterdam 2014 en de

Telefoon 020 5712345

E-maii infowdubols.niverleningsbeschikking. Het is onze verantwoordelijkheid een assurance-rapport
ww,.dubo,s ei

met redelijke mate van zekerheid inzake deze inhoudelijke
KvK nummer 34374865

subsidieverantwoording te verstrekken.

Werkzaamheden
Wij hebben onze assurance-opdracht verricht in overeenstemming met
Nederlands recht, waaronder de Nederlandse Standaard 3000 “Assurance
opdrachten anders dan opdrachten tot controle en beoordeling van historische
financiële informatie” en het SVR2O14-subsidiecontroleprotocol genoemd in
artikel 14 van de Subsidieverordening Rotterdam 2014. Dienovereenkomstig
dienen wij ons onderzoek zodanig te plannen en uit te voeren, dat een redelijke
mate van zekerheid wordt verkregen dat deze inhoudelijke subsidie-
verantwoording geen afwijkingen van materieel belang bevat. Een assurance
opdracht omvat onder meer een onderzoek door middel van deelwaarnemingen
van relevante gegevens.

Wij zUn van mening dat de door ons verkregen assurance-informatie voldoende
en geschikt is als basis voor ons oordeel.

Oordeel
Naar ons oordeel is de inhoudelijke subsidieverantwoording. als onderdeel van
de totale subsidieverantwoording inzake het aantal bezoekers! het aantal
wisselende tentoonstellingen en aantal uren openstelling per week, in alle van
materieel belang zijnde aspecten opgesteld in overeenstemming met de
Subsidieverordening Rotterdam 2014 en de verleningsbeschikking.

Dubois & co. Reg’sleraccountants is een maalschap van praktijkvennootschappen Op alle opdrachten die aan ons kantoor worden verstreki zijn onze

algemene voorwaarden van loepassing Deze voorwaarden, waarvan de teksl is opgenomen op de websile wwwdubois ni, bevallen een aansprakelijkheidsbeperklng.



dubois + co
REGISTERACCQUNTANTS

Overige aspecten - beperking in gebruik en verspreidingskring
De gewaarmerkte inhoudelijke subsidieverantwoording is opgesteld voor de gemeente Rotterdam met als
doel Stichting tot Beheer Museum Bomans Van Beuningen in staat te stellen te voldoen aan de
Subsidieverordening Rotterdam 2014 en de verleningsbeschikking. Hierdoor is de inhoudelijke
subsidieverantwoording mogelijk niet geschikt voor andere doeleinden. Ons assurance-rapport is derhalve
uitsluitend bestemd voor Stichting tot Beheer Museum Boijmans Van Beuningen en de gemeente
Rotterdam en dient niet te worden verspreid aan of te worden gebruikt door anderen.
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