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1. BestuursversLag

Dit verslag is onderdeel van het financieel jaarverslag 2019 van de Stichting tot Beheer Museum Boijmans Van

Beuningen, gevestigd te Rotterdam. Naast het bestuursverslag bestaat het financieel jaarverslag uit de

jaarrekening plus toelichtingen en uit de prestatieverantwoording. zoals bepaald in de Subsidieverordening

Rotterdam 2014.

De missie van de stichting luidt:

00cr bel koesteren, ondersteunen en ‘,ieren “on ce L’riV,eid L’on ek.oressie door kunstenoors en het hebben “on

respect t’oor oude, nieuwe en controVersite ideeën, vilten we Iedereen een uitoogend perspectief op de Wereld

bieden.

Wij ‘Iersen, eten, cndersoeker,, docun, eriteren, conserveren en restourerer. otfeen en nj eI onderen. 5 Ven

eeuwen beeldende kunst en ‘,crn,ge ving. frje voegen kennis en n’euwe insichten toe en progron, fl,eren

vooruitstre’.’end 0,0! on?e eigen collectie eis uitgangspunt.

We bieden iedereen een wooier oon n ogslikbeden on, te grasduinen door de kunstgeschiedenis ron ce

t,, iddeleeuwen tol nu We verbtnc’en, prikkelen verbeelding, ge Ven inspiratie en st/t,, la/eren creolivileit

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 zijn vastgelegd in het meerjarenbeleidspian.

Samenvatting van het resuLtaat over 2019

Het is voor Museum Boijmans Van Beuningen een jaar van afsluiting, vernieuwing en opening. Eind mei sluit het

museum voor publiek en in juni verhuist het kantoor waarna het museum definitief ‘in transit’ gaat voor de

komende zeven jaar. De collectie toont ‘niet op slot te zitten’ en reist regionaal, nationaal en internationaal rond

naar scholen, musea en instellingen. Depot Boijmans Van Beuningen bereikt het hoogste punt, een tweede

directeur wordt benoemd, drie architecten worden geselecteerd, ruim driehonderd kunstwerken worden aan de

collectie toegevoegd en 151.000 objecten worden klaargestoomd voor de aankomende verhuizing.

In de eerste vijf maanden komen 143.000 bezoekers af op de vier tentoonstellingen voorafgaand aan de

sluiting. Het slotweekend trekt zesduizend kunstliefhebbers die afscheid nemen van het gebouw. In deze periode

nemen meer dan 28.000 personen deel aan rondleidingen, activiteiten en workshops van de afdeling educatie.

De grote tentoonstelling ‘negeriond boubnus — pioniers von een nieuwe werel.d’met meer dan 800 objecten

trekt in 15 weken tijd ruim 116.000 bezoekers.

Ruim twee jaar na het slaan van de eerste paal wordt in de zomer het hoogste punt van Depot Boijmans

Van Beuningen bereikt. In 2019 start ook de spiegelcampogne waarbij iedereen onderdeel van het depot kan

worden door een spiegel te adopteren.

In augustus verlaten de laatste kunstwerken het museum en wordt het gebouw overgedragen aan de

gemeente Rotterdam. Circa vierduizend werken, waarvan ca. 3.500 vormgeving en het gehele Prentenkabinet

(88.000 prenten en tekeningen) en de bibliotheek (160.000 titels) zijn verhuisd naar externe depots.

Met financiële ondersteuning door Stichting Droom en Daad worden acht tentoonstellingen onder de noemer

Boijmans bij de Buren geopend, bij de Kunsthal, Museum Rotterdam, Belasting- & Douane Museum, Chabot

Museum, Erasmus MC en Stedelijk Museum Schiedam. Omdat de schoolklassen niet meer naar het museum

kunnen komen, gaat het museum naar de schalen voor Soijrn ons in de Klos. Dit programma isrpjgPQ’j co
EcIs’rrc..\U(
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intekeningen volledig volgeboekt. Boijmans op Zuid wordt in eerste instantie afgeblazen, maar niet afgelast. Het

komt in afgeslankte vorm met een hernieuwde formule in 2020 terug aan Hiltevliet 90.

Inhoudelijk resultaat

7ontoonstellingen 00 educatie

Tot en met mei2019 zijn nog vier tentoonstellingen in het museum te zien waarvan nedefland boubous —

pioniers VOO 000 nieuWe wereld de grote publiekstrekker is, een tentoonstelling naar aanleiding van het

honderd jarige jubileum van de oprichting van Bauhaus. Niet alleen de pers, maar ook de bezoekers zijn

enthousiast, ze waarderen de tentoonstelling met gemiddeld een acht.

Omdat de cotlectieopstelling in het Van der Steurgebauw al in januari wordt gesloten vanwege de uithuizing, is

in de zalen rondom Bauhaus de tentoonstelling .4 t cle luiken stuiten ingericht met hoogtepunten uit de collectie.

Omdat scholieren veelal voor de collectie komen, vinden ook zij op deze manier tot het Laatste moment hun weg

naar het museum. Daarnaast is er in het prentenkobinet en de Van der Vormgalerij een hommage aan dein

2018 overleden kunstenaar Co Westerik, die onder andere in Rotterdam werkte. En dat het museum in transit is,

wordt door kunstenaar wan Smit in een muurschildering verbeeld in het trappenhuis.

- In transit

Direct in 2019 start Bout,, ons bij e Buren, een samenwerking met zeven buurmusea en het Erasmus MC

mogelijk gemaakt door Stichting Droom en Daad. De instellingen slaan de handen ineen om tot aan de opening

van Depot Boijmans Van Beuningen de collectie van het museum zichtbaar te houden voor het publiek. De

deelnemende instellingen zijn Kunsthal, Stedelijk Museum Schiedam, Chabot Museum, Belasting & Douane

Museum, Wereldmuseum, Museum Rotterdam, Maritiem Museum en Erasmus MC.

Omdat scholieren niet meer naar het museum kunnen, gaan kunstwerken, museumdocenten en

arthandlers van Boijmans op bezoek in de klas. Een primeur voor Rotterdam en de Nederlandse

museumwereld. Het aanbod is in het schooljaar 201 9-2020 volledig uitverkocht.

8ojn ons in de Stad wordt in 2019 gestart met voorbereidende gesprekken met bewoners, kunstenaars

en kwartiermakers. Het eerste onderdeel is De Buurtbatterij in de wijk Bospolder/Tussendijken in samenwerking

met kunstenaar Melle Smets. In 2020 wordt het stadsprogramma verder ontwikkeld.

Het tentoonstellings- 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, fondsen en

bedrijven en de omzet. Het museum beschikt niet over een toereikende algemene reserve om onverwachte

tekorten op te vangen. Von in totaal €1,6 miljoen die wordt uitgegeven aan het tentoonstellingsprogramma, is

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

fondsen en bedrijven) en €0,6 miljoen uit bezoekersinkomsten.

De educatieve activiteiten van het museum worden voor 41% met behulp van externe middelen gefinancierd. De

rest wordt normaal gesproken gefinancierd uit bezoekersinkomsten.

De bezoekers van het museum leveren een economische impuls aan de stad van €7,8 miljoen, waarmee het

gemeentelijk cultuurplansubsidie van €9,7 miljoen grotendeels wordt ‘terugverdiend’. Bovendien levert het

museum met zijn eigen inkomsten die via lonen en bestedingen in Rotterdam terechtkomen een impuls van € 1,9

miljoen aan de economie van de stad.

Collectie en onderzoek

In het voorjaar van 2019 werkt het hele museum intensief aan de uithuizing van de collectie uit het Van der

Steurgebouw, dat in januari sluit voor publiek. In eerste instantie worden alle schilderijen, tekeningen, sculpturen

en objecten vormgeving van zoal gehaald en naar externe depots gebracht, daarna volgt de collectie prenten-

en tekeningen. Later volgen werken die meer fysiek aan het gebouw zijn verbonden, zoals het plato dst k van

Jacob de Wit, de Int/wip irror van Kusama en de sculpturen uit de museumtuin. Deze +O
.tcIsYsnpccnti N/t,/Nr.
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intensieve begeleiding en toezicht vanuit de sector om te zorgen dat alles goed gedocumenteerd wordt, maar

ook om te beoordelen of werken wel kunnen worden verwijderd. Een aantal werken, waaronder de sculpturen

van Per Kirkeby en André Volten en de Wok/ng ,q rcs van Richard Serra, kan niet worden verplaatst.

In totaal wordt voor een bedrag van €2,5 miljoen aan kunst aangekocht. Dit bedrag is vrijwel geheel

bijeengebracht door giften; het eigen aankoopbedrag van het museum bedraagt slechts 50.000 euro. Daarnaast

ontvangt het museum vele schenkingen. De collectie wordt in totaal met 350 kunstwerken verrijkt. Aan de

collectie surreaLisme wordt het belangrijke werk Agol,,. the Qer,,ini ore in the Orcbcrø toegevoegd van de

toonaangevende vrouwelijke surrealist Leonora Carrington. Ook wordt een schilderij gekocht van dein 2018

overLeden Co Westerik. De modecollectie wordt uitgebreid met een jurk uit de zomercollectie 2019 van

Viktor&Rolf. De collectie vormgeving wordt onder meer met een achttiende-eeuwse waterketel met komfoor en

enkele meubelen van Sybold von Rovesteyn aangevuld. Voor de collectie prent- en tekenkunst worden werken

verworven van onder anderen Joseph CorneLl, Ab Knupker, Jean Mignon, Nicolas Beatrizet, Jean Rabasse,

Peter Ilsted, Martinus Rorbye, Alfred Kubin, Vilhelm Hammershoi en Yves Tanguy. Aan de collectie Italiaanse

tekeningen wordt een zestiende-eeuws werk van Farinati toegevoegd. Op het gebied van de oude kunst wordt

het prachtige schilderij Sen herder von Salomon de Braij verworven, uit 1638.

In 2018 werd het vier jaar durende herijkingsproject voltooid. Aan de collectiewaardering, die daar onderdeel van

was, is in 2019 nog verder gewerkt. Uit een grote groep te ontzamelen objecten die vanaf begin 2019 in de

landelijke Afstotingsdatabase staan, geeft Vereniging Hendrick de Keyser aan interesse te hebben in de

overname van 18 meubelen, 8 tapijten en 3 kruiken. Er melden zich geen andere geïnteresseerden, waarmee de

weg vrij komt voor overdracht.

Vanwege de uithuizing van de collectie en de voorbereidingen op de inrichting van het depot kent het museum

een bruikleenstop. Desondanks worden dit jaar 446 objecten uitgeleend, vooral aan collega-instellingen in

Rotterdam vanwege eoijr, ons b’jde Suren

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

museum en de gemeente en de Staat der Nederlanden voerde, startte zij twee jaar terug een civielrechtelijk

proces dat de bruikleenclaim’ is gedoopt. De rechter wees die vordering af en ook in hoger beroep is de eis

afgewezen. Eiseres maakt nu van de mogelijkheid gebruik om bij de Hoge Raad in cassatie te gaan. De

uitspraak vindt eind 2020 plaats zo is de verwachting.

Market/ng en conn, unicot/e

De 143.000 bezoekers komen voor 14% uit het buitenland, 29% uit de regio Rijnmond en 57% uitde rest van

Nederland. Hiervan komen 116.000 bezoekers voor de grote slottentoonstelling nederland , boahous —p/on/ers

von een n/eijl-,e fr,ere/d.

Vanwege de sluiting van het museumgebouw is het websitebezoek teruggelopen van ruim 1,1 miljoen

in 2018 naar iets minder dan een miljoen dit jaar. Met de social media beoogt het museum vooral de jonge

doelgroep van 20-40 jaar te bereiken en op die manier de drempets voor een bezoek te verlagen. Ondanks de

sluiting groeiende social media van het museum van 208.000 naar 221.000 volgers.

orgon/sot/o en bedrijfsvoer/ng

De sluiting van het museum, de bouw van het depot en de voorbereiding op de renovatie en vernieuwing van het

museum hebben grote invloed op de organisatie en bedrijfsvoering van het museum. Zo neemt de financiële

comptexiteit sterk toe als gevolg van de grote aan huisvesting gerelateerde projecten. Deze omvangrijke

projecten worden naast de reguliere bedrijfsvoering van het museum uitgevoerd. Het aantal financiële bronnen

en stromen neemt als gevolg van deze projecten toe, waardoor de administratieve Last en verantwoordingsdruk

sterk stijgt. Ook worden de processen onder de loep genomen. Er is begonnen aan de implement ,y?r.n
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ERP-oplossing. In 2019 is die voor de solarisadministratie en gebruikskloor gemookt. In 2020 zuLlen HAM, de

boekhouding, de monogementinformatievoorziening en CRM volgen.

Node sluiting wordt in de zomer het museumgebouw in twee maanden voLLedig leeggeruimd en

opgeleverd oon de gemeente. Vele containers met moteriool en spuLLen worden elders opgeslagen, verkocht

dan wel afgevoerd. Vanaf dan zijn veel tijdelijke contracten van de operationele medewerkers afgelopen

waardoor de personele organisatie krimpt. Ook vindt een herverdeling van werk plaats. Mensen die vanwege de

sluiting minder werkzaamheden hebben, zetten zich in voor afdelingen met grote capaciteitsproblemen.

No een voorbereiding van ongeveer twee jaren komt de financiering van &oijn, ons op Zuid O de voormalige

V&D locatie in winkelcentrum Zuidplein tot grote teLeurstelling van onszelf en vele anderen niet rond. Omdat de

gang naar Zuid door het museum als essentieel voor de ontwikkeling van het museum wordt gezien neemt het

museum een alternatief plan met een gewijzigd concept op HilLevliet 90 in voorbereiding. In februari 2020 starten

de activiteiten op Zuid.

In het voorjaar wordt een toekomstvisie voor het museum geschreven. Deze visie 14useun in rronsit/44us9un,

als netwerk is uitgangspunt voor een ambitieuze renovatie van het museumpond. In het najoar wordt

aangevangen met de vertaling van de visie in een ruimtelijk en technisch Programma von Eisen (PvE). Dat

proces loopt parallel aan de architectenselectie. In een concurrentiegerichte diaLoog wordt in drie rondes de

opgave besproken met drie geselecteerde architectenbureaus. De finale selectie heeft plaats in januari 2020 op

basis van een visie op de opgave en een volumestudie. In oktober wordt een Samenwerkingsovereenkomst met

de gemeente ondertekend waarin de samenwerking met betrekking tot het renovatieproject wordt vastgelegd.

Na het opstellen van het projectp[an wordt de projectorganisatie ingericht en bemenst en wordt ook de

voorbereiding van de asbestsanering samen met de gemeente opgepakt.

Dit jaar wordt de verhuizing van de collectie vanuit de vijf externe depots naar het depot in het Museumpark tot in

de puntjes operatie voorbereid. In het depot wordende eerste inbauwprojecten van het museum gestart, zoals

de metershoge vitrines die in het atrium worden geplaatst. De bouw van het depat is wederom enigszins

vertraagd; oplevering wordt nu voorzien op 1 september 2020. De internationale belangstelling voor het depot

neemt toe en ook het enthousiasme in Rotterdam groeit. Het aantal buitenlandse delegaties dat een bezoek

brengt aan het depot in aanbouw stijgt snel evenals het aantal internationale publicaties en verzoeken om

lezingen op symposia en congressen. KLap op de vuurpijl was in januari jongstleden een artikel op de

voorpagina van de New York Times over het depot.

Financieel resultaat

Het resultaat over 2019 bedraagt €296.000 positief. Dit bedrag wordt aan de aLgemene reserve toegevoegd die

nu € 176.000 positief bedraagt. Het zal nog enige jaren duren voordat een gezonde algemene reserve is

opgebouwd maar er is een begin gemaakt aan de opbouw van een buffer van minimaal €1,5 miljoen, die

noodzakelijk is voor de bedrijfsvoering van Museum Boijmans Van Beuningen.

De totale baten bedragen dit jaar € 19,3 miljoen. De afhankelijkheid von het Cultuurplansubsidie van de

gemeente is 50,1%. Dat ligt ruim ander de norm van 87,5% die de rijksoverheid voor musea hanteert. Dit is te

danken aan de capaciteit van het museum om bijdragen van derden te werven en amzet te genereren met het

programma, met per bezoeker een bijbehorende besteding van €12,91 in 2019 (€13,64 in 2018).

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

€956.000 is de solvabiliteit van het museum verbeterd ten opzichte van 2018 (€457.000). Ook de

liquiditeitspositie is enigszins verbeterd, het nettawerkkapitaaL neemt met €0,3 miljoen toe tot €1,9 miljoen.

Maar financieel gezond is het museum nog niet. Dat is het pas bij een quick ratia (vlattende activa gedeeld door

kartlopende schulden) van minimaal 1,5. Om dat te bereiken dient het vrij besteedbaar vermogen nog minstens

met €2 miljoen te groeien. De salvabiliteit en de liquiditeit van het museum hebben dan ook de vaartdurende

zorg van bestuur en management en worden daar middel van cashflowprognoses bewaakt. s .A./b•r’.
L.
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8e/okt roet betrekking tot het eigen vern,cgon

Het resultaat van 2019 wordt als volgt verdeeld:

- Onverdeeld resultaat € 633.000

- Toevoeging bestemrningsreserves -1- € 203000

- Toevoeging bestemmingsfondsen -1- €134000

Resultaat (mutatie algemene reserve) € 296.000

- De algemene reserve en bestemmingsreserves

De algemene reserve wordt gezien als een continuïteitsreserve. Voor de hoogte van de algemene reserve zoekt

het museum aansluiting bij het richtsnoer voor vermogensvorming, 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) ol (b) is leidend voor het maximaal toegestane vrij

besteedbare vermogen. Omdat het museum momenteel gesloten is, wordt voor de vereiste vermogensgroei

gekeken naar de toekomstige inkomsten als vanaf 2021 het depot en vanaf 2026 het vernieuwde museum opent.

In 2019 neemt de algemene reserve toe met € 296000 van € 120.000 negatief naar € 176.000 positief. De

algemene reserve is daarmee weer positief maar voldoet nog niet aan zijn functie van continuïteitsreserve. Het

bestuur van het museum streeft weliswaar naar groei van de algemene reserve, maar dat is — gezien de hoogte

van de huidige subsidie, en zonder incidentele meevallers — niet mogelijk. Daardoor blijft de vermogenspositie

van het museum kwetsbaar en ook op lange termijn een punt van zorg.

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

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

zich op de balans van 31 december2019 vier bestemmingsreserves. Het Fonds Westerhuis ter ondersteuning

van de publicaties van het museum, een bestemmingsreserve voor kunstaankopen, een voor projecten en een

vaor bedrijfsvoering. Het Fonds Westerhuis heeft het karakter van een revolving fund. Omdat het museum een

positief financieel resultaat boekt, kan het Fonds Westerhuis weer worden aangevuld tot het oorspronkelijke

niveau van €230.000. Ook de andere bestemmingsreserves zijn aangevuld.

De aankoopreserve is opgehoogd tot het oorspronkelijke niveau van € 200.000. Dit bedrag is minimaal

als eigen inbreng nodig als het museum bij een grote aankoop een beroep wil kunnen doen op fondsen. De

projectreserve is opgehoogd tot €150.000 ter ondersteuning van het programma in 2020. Dat behelst onder

andere Boijmans op Zuid, Kunst4Kids en een project in de wijk BospolderiTussendijken. Tot slot is ook de

bedrijfsvoeringsreserve opgehoogd, tot € 200.000. Deze wordt opgebouwd voor aan te schaffen inventaris in het

vernieuwde museum en om eventuele tegenvallers bij het depot op te vangen.

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

vermogen. Het saldo van het vrij besteedbaar vermogen bedraagt €955.000 per 31 december 2019.

- Bestemmingsfondsen

Bestemmingsfondsen zijn dat deel van het eigen vermogen waaraan daar derden een bijzondere bestemming is

gegeven. Het museum heeft er twee 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 van de jaarlijkse

bijdrage van de BankGiro Loterij. Van do bijdrage over 2019 van €516.000 van de BankGiro Loterij is €134.000

niet besteed. Dat is aak het eindsaldo, omdat het beginsaldo van dit bestemmingsfonds nihil is. Van dit bedrag

zal €100.000 besteed worden aan investeringen in het depot.

duboj4 co
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Een belangrijk bestemmingsfonds wordt 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 2019 hebben geen mutaties in dit fonds pLaatsgevonden. Per 31 december 2019 bedraagt het saldo

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

liquiditeitsproblemen komt. De financiële situatie van het museum Laat nog niet toe dat dit bestemmingsfonds

wordt aangewend zoals de erflater het wilde.

Risicamanagement

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

geïnformeerd 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. Delen van de collectie kunnen worden onttrokken aan het museum. Conform artikeL 9 Lid 2 van de

collectiebeheersovereenkomst kan de gemeente na overleg met de stichting op basis van een

beleidsafweging collectieonderdeLen onttrekken met een opzegtermijn van vier jaar.

2. Beperkte personele en financiële capaciteit om naast de reguliere bedrijfsvoering grote projecten te

realiseren als depot, museumrenovatie en -vernieuwing en orgonisatieontwikkeling.

3. De vermogenspositie van het museum. Het museum heeft nauwelijks een algemene reserve waardoor

de bedrijfscontinuï eit gevaar loopt. Er is onvoldoende kapitaal om te ondernemen en te investeren en

tegenvallers kunnen niet worden opgevangen.

4. Ontwikkelingen op het terrein van de tilantropie en voorwoarden die daaraan zijn gekoppeld, met name

ten aanzien van de vernieuwing van het museum.

5. Subsidiekorting: door bezuiniging en/of niet (volledig) compenseren voor Loon- en prijsstijgingen komt

het programma inclusief collectiebeheer onder hoge druk te stoan.

6. Oplevering depot: kinderziektes, kwaliteitsissues, bouwoverschrijdingen en door de gemeente

doorgeschoven bouwkosten zorgen voor een verlieslatende exploitatie.

7. In samenspraak met de gemeente is besloten het prentendepot onder te brengen in een van de depots

voor particuliere verzamelaars in het depot. De gederfde baten uit verhuur zijn met de gemeente

besproken en vormen een risico in de expLoitatie.

8. In de depotexptoitatie is geen ruimte voor herinvestedngen. Jaarlijks is daar een half miljoen voor

nodig.

De risico’s worden met de volgende maatregelen beheerst:

• Ad 1. De gemeente wil een nieuwe collectiebeheersovereenkomst afsLuiten. Met de gemeente wordt

besproken of het bewuste artikeL uit de overeenkomst kan worden gehaald of dat de opzeggingstermijn

kan worden aangepast naar dertig jaar zodat de continuiteit van het museum en de museumcollectie

beter geborgd is.

• Ad 2. Het museum ontvangt aanloopsubsidie voor het depot. Het renovatieproject heeft middelen

beschikbaar gesteLd om de organisatie te versterken. Dit is nog minimaal, in aanvulLing daarop zal

aanloopsubsidie worden aangevraagd.

• Ad 3. Bestemmingsfondsen worden pas aangesproken na overleg met de Raad van Toezicht.

• Ad 4, De renovatie en vernieuwing kent een ambitievariant van €55 miljoen extra, te realiseren met

geld van derden. De gesprekken over dit bedrag met filantropen en financiers lopen en worden gevoerd

door het College van B&W en het museumbestuur.

• Ad 5. Door efficiënter te werken, door het zoeken noor meer eigen inkomsten uit bezoek zodra het

depot opent en via de afdeling Relotiebeheer & fitantropie lukt het tot nu toe om programma (aankopen,

educatie, restauratie, tentoonstellingen, collectiebeheer) te bieden. Dergelijke financiering is-vaak&as
(IULO1S fi CO
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• op de korte termijn beschikbaar. Dat betekent dat het museum ad hoc en op de korte termijn gericht

moet opereren.

• Ad 6. Er zal worden overlegd met de gemeente en eventueel wordt gezocht naar andere

financieringsmogelijkheden zoals bijvoorbeeld het aantrekken van vreemd vermogen mits de exploitatie

dat kan dragen.

• Ad 7. De exploitatiebegroting voor het depot wordt regelmatig bijgesteld. Mocht de plaatsing van het

prentenkabinet leiden tot exploitatietekorten dan zal met de gemeente overleg worden gevoerd.

• Ad 8. Eventuele positieve resultaten reserveren voor herinvesteringen.

Het bestuur constateert dat de efficiency, de aantrekkingskracht, de verdiencapaciteit en de economische impact

van het museum op de stad sinds de verzelfstandiging sterk zijn gegroeid (zie de bijlagen 2 en 3 op blz. 37-39).

Gezien de overweldigende, positieve aandacht die het depot momenteel krijgt, wordt verwacht dat die

ontwikkeling de komende jaren doorzet. Door de forse bezuinigingen von 2012-2013 en vanwege geen of

onvoldoende loon- en prscompensatie van de subsidie bleef de bedrijfsvoering achter bij die ontwikkeling. Nu

het depot in 2021 opent en tot grootschalige renovatie en vernieuwing is besloten, kan die achterstand worden

ingelopen. Wij verheugen ons op deze positieve ontwikkeling.

Tookon,stio ontii’ikkoûngon

Op 21 februari 2020 is bekend gemaakt dot Mecanoo de architect wordt voor de renovatie en vernieuwing van

het museum. In het voorjaar wordt het bedrijfsplan voor het vernieuwde museum opgesteld en behandeld in de

gemeenteroad. Dan beslist de gemeenteraad over het ambitiescenario von de vernieuwing van Museum

Boijmans Van Beuningen.

In de stad zal het museum op verschillende plekken actief zijn met nieuwe projecten, waaronder op

Rotterdam Zuid, waar het museum in een oude technische school aan de Hillevliet educotieworkshops en -

presentaties gaat geven in samenwerking met de buurt. Ook in Rotterdam West (Bospolder/Tussendijken) staat

een plan rondom de energietronsitie en armoedebestrijding gekoppeld aan kunst op de planning.

Het reeds gestorte project soun, ons hij rio Boren loopt door en opent in 2020 met nieuwe

tentoonstellingen bij de Kunsthal, het Wereldmuseum, Chabot Museum en Maritiem Museum. Ook &o’jnj ons in

rio /r/os loopt in 2020 door en zal in het huidige en het komende schooljaar vele honderden lessen verzorgen.

In maart ontstaat een discussie met de gemeente over meerwerk inzake de bouw van het depot met

een indicatie van €3,5 miljoen waarvan de gemeente meent dat een deel ervan ten loste van het museum dient

te komen. Dat meerwerk is echter niet door het museum veroorzaakt. Daarom heeft het museum conform de

samenwerkingsovereenkomst voorgesteld mediotion in te zetten.

In het najaar van 2020 wordt Depot Boijmans Van Beuningen leeg opgeleverd waarna de verhuizing

van de 151 .000 kunstwerken van start gaat voorafgaand aan de opening van het depot in de tweede helft van

2021. De vooroplevering wordt gevierd met een zilveren opening waarbij het publiek in het verlengde weekend

van 25-27 september een kijkje kan nemen in het dan nog lege depot.

In maart neemt de Nederlandse regering maatregelen tegen het coranavirus waardoor onder andere

het culturele leven stil komt te liggen. Omdat het museum gesloten is, is de omzetderving beperkt. Het museum

is wel verplichtingen aangegaan, waar mogelijk geen inkomsten meer tegenover staan. Het museum zal daarom

meedoen met de algemene claim van musea waarin het inkomstenverlies onder de aandacht van het kabinet

worden gebracht. Maar vooralsnog loopt de continuiteit van het museum geen gevaar zolang de subsidie op het

toegezegde niveau blijft.

Net als in 2018 zijn ondanks de bescheiden personele capaciteit, de beperkte financiële middelen, de grote druk

die op de organisatie staat vanwege de vele projecten aansprekende resultaten behaald. Het bestuur is trots op

deze prestatie. Veel dank is verschuldigd aan de medewerkers, vrijwilligers en alle anderen die het succes van

het museum mogelijk hebben gemaakt.
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2. Verslag van de Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht kijkt terug op een cruciaal jaar voor het museum. Na afloop van de succesvolle

Bauhoustentoonstelling met daverend slotweekend stuiten op 26mei beide directeuren het museumhek voor het

publiek. Dat zal in 2026 weer geopend worden voor een geheel vernieuwd museum. In voorbereiding op de

vernieuwing is een nieuwe visie geschreven op de toekomst van het museum. Deze visie vormt de basis voor het

eveneens geschreven Progrommo van Eisen. De Raad van Toezicht is zeer verheugd dot op 16 oktober de

Samenwerkingsovereenkomst (50K) met de gemeente wordt getekend, die het grote belang von de toekomst en

de nauwe samenwerking daarin met de gemeente onderstreept. In het kader van die toekomst is Ina Klaassen

als tweede directeur,bestuurder benoemd naast Sjarel Ex. Reden voor haar aanstelling is de verandering van de

organisatie, de groeiende continuiteit van de aansturing van het museum.

Het vorheugt de Raad van Toezicht dat 2019 wordt afgesloten met mooie inhoudelijke resultaten én met een

positief financieel resultaat. Er kan dit jaar € 296.000 worden toegevoegd aan de algemene reserve, die

daarmee weer positief is en € 1 76.000 bedraagt. De groei van de algemene reserve zet door na de dip van 2018.

Die reserve is zeker nog niet op een gezond niveau. De Raad von Toezicht blijft daarom bezorgd over deze

kwetsbare situatie.

Het ziekteverzuimpercentoge is hoger dan gebruikelijk. De organisatie heeft een aantal langdurig niet

werkgerelateerde zieken gehad die deze stijging deels beïnvloedden. Met de druk die de komende jaren op de

orgonisatie staat, is de gezondheid von de medewerkers een blijvend aandachtspunt. Het museum gaat een

uitdogende toekomst tegemoet, waarin veel von het gehele team gevraagd wordt. Naast de reguliere

werkzaamheden is er een vol transitprogrammo en vraagt de realisatie von het depot en de voorbereiding op de

renovatie alle aandacht.

De Raad van Toezicht constateert dat directie en medewerkers erin slagen om het museum onder lastige

omstandigheden blijvend op de radar te houden en te koersen naar een toekomstbestendig en groeiend

museum. Tot ver buiten de landsgrenzen wordt dat opgemerkt. Zo heeft het depot zelfs de voorpagina von de

New York Times gehaald. De wankele financiële situatie is licht verbeterd en op korte en langere termijn staat

het museum voor positieve ontwikkelingen in de vorm von een nieuw depot en een renovotie die vonaf 2019 het

begin vormen von een nieuwe toekomst voor het museum. Daarom dankt Rood von Toezicht directie,

medewerkers en vrijwilligers van Museum Boijmons Von Beuningen voor hun tomeloze inzet en toewijding en

ook de huisstichtingen, particulieren, fondsen en bedrijven die het museum financieel of anderszins hebben

ondersteund.
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Samenstelling van de Raad van Toezicht

In 2019 werd de Raad van Toezicht gevormd door:

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

Benoemd per 1januari2013. Tweede termijn gestart per 1januari2017, tevens lid van de

remuneratiecammissie.

De heer Loorbach is advocaat bij NautaDutilh N.V. Zijn nevenfuncties in 2019 waren: arbiter bij het NAI, lid van

de KNVB Commissie van Beroep Betaald VoetbaL (sinds 2016 voorzitter), voorzitter van de Raad van

Commissarissen van de Nederlandse Loterij. Arbiter voor civiele geschillen bij de KNVB.

- drs. J.A. van Barneveld

Benoemd per 1 januari2013. Tweede termijn gestart per 1 januari2017, tevens lid van de auditcommissie en de

remuneratiecommissie.

De heer van Barneveld is commissaris bij BruneI International NV., voorzitter van de raad van commissarissen

van B&S Group S.A. en lid van de raad van advies van Boels Tapholding BV.

- mevrouw drs. J. Kriens

Benoemd per 1januari2014. Tweede termijn gestart per 1januari2018. Afgetreden per 1 april2019.

Mevrouw Kriens is algemeen directeur van de VNG. Haar nevenfuncties in 2019 waren: lid van de raad van

toezicht van Theater Rotterdam, lid van de raad 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 Khardzhiev Stichting, gastconservator voor het Universiteitsmuseum Groningen en voorzitter van de Van der

Leeuw Stichting.

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

Benoemd per 1 januari2012. Tweede termijn gestart op 1 januari2016, tevens lid van de auditoommissie.

Afgetreden per 31 december 2019.

De heer Munsters is commissaris en bestuursadviseur. In 2019 was hij lid van de raad van commissarissen van

Unibail-Radamco 5E., lid van de raad van commissarissen van Edmond de Rothschitd Asset Management S.A.,

lid van de raad van commissarissen van Moody’s Investors Service — EU, lid van de raad van commissarissen

van PGGM Vermogensbeheer B.V., lid van de Manitoring Commissie Corporate Governance, Lid van de raad

van toezicht van het Fonds Nationaal Kunstbezit, bestuurslid van Stichting de Raekt, directeur/eigenaar van

R2MB Holding BV.

- mevrouw drs. C.A. Pieters

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

Mevrouw Pieters is freelance kunsthistoricus.

- de heer mr. B. Vaandrager

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

remuneratiecomm issie.

De heer Vaandrager is Global Partner en hoofd Benelux bij Rothschild & Co. Zijn nevenfuncties in 2019 waren:

bestuurder bij de Stichting Museum Boijmans Van Beuningen, Lid raad van toezicht Oorlogsgravenstichting,

adviseur investeringsmaatschappij Esse Nan Videri Investments B.V. en adviseur Erasmus Trust Fonds.

De maximale zittingstermijn van toezichthouders is acht jaar. CLUDOJS Vco
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&ijeenkorsten Von de /ccd Von Toefcht en Von ijt, corn miss/es

De Raad van Taezicht komt in 2019 vijf keer in vergadering bijeen, vier keer regulier en in januari in een extra,

telefonische vergadering over de governance bij de renovatie en vernieuwing van het museum. De Raad van

Toezicht stelt, zoals statutair bepaald, het financieel jaarversLag 2018 op 26 maart 2019 vast waarmee tevens

decharge wordt verleend aan het bestuur voor het gevoerde financiële beleid. De begroting van 2020 wordt

vastgesteld op 12 december 2019. Tijdens deze vergadering wordt de accountant herbenoemd voor een periode

van vier jaar.

Tijdens elke vergadering wordt de Raad van Toezicht aan de hand van een uitgebreid directieverslag

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

museum loopt. Bij vergaderingen van de Raad van Toezicht zijn beide directeuren 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 komt in 2019 vier maal plenair bijeen. Naast het

financieel jaarverslag, de kwartaalrapportages, de jaarplanbegroting en de werkbegroting heeft de

auditcommissie onder meer gesproken over de renovatie, het depot, de investeringsplannen voor Boijmons op

Zuid, automatisering 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 is minimaaL een van de bestuurders en de

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

museum aanwezig. Voor de heer Munsters is 2december zijn laatste vergadering als Lid van auditcommissie

omdat hij eind 2019 aftreedt als lid van de Raad van Toezicht.

code cultQrcI Q0L’etnonce

De Gavernance Code Cultuur 2019 wordt door de Raad van Toezicht als richtlijn gebruikt bij het evalueren van

zijn werkzaamheden en de samenwerking tussen directeur en toezichthauder. Dein de code beschreven

principes en aanbevelingen worden toegepast.

Ontvv ik /met/ngen

In 2019 is door middel van een statutaire wijziging de mogelijkheid gecreëerd voor een tweehoofdige statutaire

directie. Dat is geïmplementeerd door de benoeming per 12juni2019 van Ina Klaassen in de statutaire directie

naast Sjarel Ex.

In hun onderlinge taakverdeling richt mevrouw Klaassen zich op bedrijfsvoering en op de uitvoering van

grote projecten, zoals Depot Boijmans Van Beuningen en de sanering, renovatie en vernieuwing van het

monumentale hoofdgebouw.

Met ingang van 4 februari 2020 is de heer J.B.J. Stegmann benoemd tot lid van de Raad van Toezicht.

De Raad van Toezicht voLgt nauwlettend de ontwikkelingen rond het realiseren van Depot Boijmans Van

Beuningen, de sluiting van het hoofdgebouw, met de personele consequenties en de uitdagingen om met een

gesloten huis als museum toch ‘open’ te zijn.

En vervolgens de uitdaging om in goede samenwerking met de gemeente als

eigenaar/verhuurder/opdrachtgever en architect en aannemer optimaal samen te werken om de vernieuwbcuw

lat het best denkbare resultaat te brengen.

Het jaar kenmerkte zich dus door een aantal ingrijpende veranderingen en door een museum in unieke

omstandigheden. Directie en medewerkers zijn daar gefocust en verstandig mee omgegaan. Dat dat heeft geleid

tot een positief bedrijfsresultaat illustreert dat er met overzicht en discipline beleid is gevoerd. Daar is de Raad

van Toezicht de directie erkentelijk voor.
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3. Balans per 31 december 2019

(na resuttaatbestemming)
Ref.* 31-dec-19 31-dec-18

EUR x 1.000 EIJR x 1.000
ACTIVA

Vaste activa

Materiële vaste activa 1 1 35 30
Financiële vaste activa 2 180 13

Totaal vaste activa 315 43

Vtottende activa

Voorraden 3 32 163

Vorderingen 4 3139 4.337
Liquide middeLen 5 6.600 5.796

Totaal vlattende activa 9.771 10.296

Totaal activa 10.086 10.339

Ret. 31-dec-19 31-dec-18
PASSIVA EURx1.000 EURx1.000

Eigen vermogen 6

Algemene reserve 176 1 20-
Bestemmingsreserves 780 577

Vrij besteedbaar deel van het eigen vermogen 956 457

Bestemmingstondsen 1.222 1.088

Eigen vermogen met een bestedingsverplichting 1.222 1.088

Totaal eigen vermogen 2.178 1.545

Voorzieningen 7 51 94

Schulden

Kortlapende schulden 8 7.857 8.700

Totaal schulden 7.857 8.700

Totaal Passiva 10.086 10.339

*) Het referentienummer refereert aan de desbetreffende paragraaf in de
toelichting op de jaarrekening.
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4. Staat van baten en lasten 2019
jaarrekening begroting jaarrekening

Ret 2019 2019 2018
EUR x 1000 EtJR x 1.000 EUR x 1.000

BATEN
Opbrengsten 10 1.925 1.852 4.689
Subsidie gemeente Rotterdam ii 13.735 9.671 12.094
Overige bijdragen ii 3.658 1.057 3.934

TotaLe baten 19.318 12.580 20.717

LASTEN

Personeelskosten 12 6.470 7.320 7.582
Atschrijvingen op materiële vaste activa 23 46 55
Kosten van activiteiten 13 5.063 2.266 7.524
Overige bedrijfskosten 14 7.129 2,950 6.475

Totale Lasten 18.685 12.582 21.636

Rentebaten - 2 1
Rentelasten . - -

OnverdeeLd resuLtaat 633 - 918

Als volgt bestemd:
- Bestemmingsreserves 203- - 77
- Bestemmingsfonds museale activiteiten i.v.m. - - -

klassieke schilderkunst en kristal

- Sestemmingsfonds BankGiro Loterij 134- - 556
- Bestemmingsfonds i.v.m. aankopen - - 25
van Rotterdamse kunstenaars

Mutaties bestemmingsfondsen en -reserves 337- - 658

RESULTAAT (MUTATIE ALGEMENE RESERVE) 296 - 260-
*) Het referentienummer refereert aan de desbetreffende paragraaf in de toelichting op de jaarrekening.
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5. Toelichting behorende bij de jaarrekening over 2019

.4 /9e Oj een

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

werd het museum verzeifstandigd. Vanaf die datum voert de Stichting het beheer over het museum. De Stichting

heeft ten doel het in stond houden en exploiteren von Museum Boijmons Von Beuningen te Rotterdam op een

zodonige wijze dat het museum met hoor collecties permonent ten dienste stoot von de gemeenschop en hoor

ontwikkeling en tevens toegankelijk is voor het publiek.

I/erbonaen partijen

Enerzijds is sprake van verbonden partijen indiende Stichting tot Beheer Museum Boijmans Von Beuningen

feitelijk beleidsbepalend is in een andere (beleidsafhonkelijke) rechtspersoon. Anderzijds is eveneens sprake
van verbonden partijen indien een sleutelfunctionaris von de Stichting tot Beheer Museum Bcijmans Von

Beuningen zitting heeft in het bestuur en of het management von een gelieerde rechtspersoon. De Stichting tot

Beheer Museum Boijmons Van Beuningen is in geen von do verbonden partijen beleidsbepatend, maar één

directeurjbestuurder is tevens bestuurder van Stichting Museum Boijmans Van Beuningen, Stichting Lucas van

Leyden en Stichting Fonds Willem van Rede.

- Stichting Museum Boijnions Von Beuningen

Von deze stichting is de bestuurder van de Stichting tot Beheer Museum Boijmons Von Beuningen secretaris. In

totaal heeft het museum in 2019 €693.421 ontvongen von de Stichting Museum Boijmons Van Beuningen voor
aankopen, tentoonstellingen en verleende diensten.

- Stichting Lucas von Leyden

Van deze stichting is de bestuurder van de Stichting tot Beheer Museum Boijmans Van Beuningen secretaris.

In totaal heeft het museum in 2019 €169.498 ontvangen van de Stichting Lucas van Leyden voor aankopen.

- Stichting Fonds WiLlem van Rede

Van deze stichting is do bestuurder van de Stichting tot Beheer Museum Boijmans Van Beuningen voorzitter.

In totaal heeft het museum €80.000 in 2019 ontvangen voor aankopen.

A. Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Gronds/agen voor het opsteuen fran de jaarreken/ng

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

van vorig jaar.

De jaarrekening is opgesteld conform boek 2 titel 9 BW, de Richtlijnen voor Jaarverslaggeving in het

bijzonder RJ 640, de WNT en artikel 7 van de uitvoeringsregeling van de Subsidieverordening Rotterdam

2014. Voor de uitvoering van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen in de (semi)publieke

sector (WNT) heeft het museum zich gehouden aan de Beleidsregel toepassing WNT en deze als

normenkader bij het opmaken van deze jaarrekening gehanteerd.

I/erge/?jkende cijfers

De vergelijkende cijfers zijn, waar nodig slechts qua rubricering voor vergelijkingsdoeteinden aangepast.

Als begroting is de door de Raad van Toezicht vastgestelde begroting gebruikt. Door waar tussentijds bij

bestuursbesluit de begroting is aangepast en de Raad von Toezicht hiervan in kennis is gesteLd, is dein de
jaarrekening gebruikte begroting daaraan aangepast mits dit het inzicht vergroot.
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De grondslagen die worden toegepast voor de waardering van activa en passiva en de resultaatbepaling zijn

gebaseerd op historische kosten. Voor zover niet anders vermeld worden activa en passiva opgenomen tegen
nominale waarde.

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

Bedragen staan vermeld in duizenden euro’s.

Do ceuoctio

Conform de collectiebeheersovereenkomst die op 5 december 2005 is afgesloten met de gemeente Rotterdam

bestaat de collectie van het museum uit:

a. de gemeentelijke collectie, in eigendom van de gemeente Rotterdam;

b. voorwerpen in bruikleen van de Stichting Museum Boijmans Van Beuningen, de Stichting Lucas van
Leyden, de Stichting Willem van der Vorm, de Stichting Het Nederlandse Gebruiksvoorwerp, de

Stichting H&F Mecenaat;

c. voorwerpen, langdurig geleend uit de Rijkscollectie, in beheer bij de Rijksdienst voor het Cultureel

Erfgoed;

d. voorwerpen aan de gemeente geleend door particulieren of instellingen, anders dan voor tijdelijke
tentoonstellingen;

e. de bibliotheek van de Stichting;

f. aan de collectie gerelateerd archief- en documentatiemateriaal.

Eveneens conform de collectiebeheersovereenkomst worden alle verworven kunstvoorwerpen eigendom van de

gemeente Rotterdam tenzij eigendomsoverdracht geschiedt aan een van de onder b. genoemde stichtingen.

Kunstaankopen en bijdragen die bestemd zijn voor kunstaankopen worden verantwoord in de staat van baten en

lasten.

O obruik von schattingen

De opstelling van de jaarrekening vereist dat de directie oordelen vormt en schattingen en veronderstellingen

maakt die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen, de gerapparteerde waarde van activa en

verplichtingen en van baten en lasten. De belangrijkste schattingsposten betreffende voorzieningen onderhoud
en personeelsregelingen. De daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken van deze schattingen. De schattingen

en onderliggende veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld. Herzieningen van schattingen worden

opgenomen in de periode waarin de schatting wordt herzien en in toekomstige perioden waarvoor de herziening
gevolgen heeft.

Meterito veste ect/vc

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs onder aftrek van lineaire jaarlijkse

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

economische levensduur. Investeringssubsidies en -bijdragen worden in mindering gebracht op de
verkrijgingsprijs van de activa waarop de subsidies en bijdragen betrekking hebben.

P/nenc/ôto veste ective

Bankgaranties zijn als overige vorderingen opgenomen onder financiële vaste activa tegen nominale waarde

plus eventuele ontvangen rente.

Vootteon

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

gehouden met op de balansdatum opgetreden waardeverminderingen. Voor incourante voorraden wordt een
voorziening getroffen. •‘

CtUbojs.Y/cç
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l/orderingen

Waardering vindt plaats tegen nominale waarde. Een eventuele voorziening wegens oninbaarheid wordt op

basis van individuele beoordeling van de inbaarheid van de vorderingen bepaald.

Voorzieningen

Er is een voarzieningen getroffen voor jubileumgratificaties. Voorzieningen worden gewaardeerd tegen nominale

waarde. Alleen de voorziening voor jubileumgratificaties wordt gewaardeerd tegen de contante waarde.

I/ooroitontvongen itnesteringsbijdrogen Voor Depot Soijn,cns 1/en Seoningen

Voor de opslag van de collectie van het museum wordt Depot Boijmans 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 groot deel. Stichting De Verre Bergen is medefinancier. Gelden voor belangrijke

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

Boijmans Van Beuningen door middel von een Capital Campaign geworven. Deze geworven gelden worden

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

in mindering gebracht op de verkrijgingsprijs von de investeringen (zie onder Meter/ate Veste octiL’o).

Pen s io en e t,

De Stichting tot Beheer Museum Boijmans Van Beuningen heeft zijn pensioenregeling ondergebracht bij het

Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP), het bedrijfstakpensioenfonds voor overheid en onderwijs. De

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

deze regeling in de jaarrekening als een toegezegde-bijdrogeregeling, omdat in het geval von 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 bedrijfstakpensioenfondsen in de Richtlijnen voor de

jaarverslaggeving (RJ 271 .30g).

Per jaareinde verschuldigde premies worden als verplichting op de balans opgenomen.

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

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

betalen voor indexatie van de uitkeringen.

Subsidie gen,eeote otterdon

Het subsidie van de gemeente Rotterdam over het boekjaar 201 g wordt definitief vastgesteld nadat de

jaarrekening is overlegd. Deze subsidie is vooruitlopend op de definitieve vaststelling geheel als bate verwerkt.

Sijdrogen derden

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

verantwoord en/of formeel vastgesteld worden.

Nalotenscboppen (en recht Von ‘rucbtgebruik)

Nalatenschappen worden verwerkt op het moment dat de omvang van de nalatenschap betrouwbaar kon

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 van de akte van verdeling. Indien sprake is van

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

rekening te worden gehouden.

frennootsobepebeto&ing n
. ç

Sinds 2016 geldt een nieuw fiscaal regime voor indirecte overheidsbedrijven waarbij zij normaÔhorde0
/i

vennootschapsbelasting vallen. Dat betekent dat de Stichting vanaf 2016 voor het hele bedrijf aangifte /‘
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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, 2017 en

2018 daarom ook geen aangiftebiLjet uitgereikt. De verwachting is dat dat ook niet over 2019 za gebeuren.

ubols1 cc
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B. ToeLichting op de baLans per 31 december 2019

ACT IVA

1. 6gqtor(ê(e vaste activq

Os spec/t/cefs /s s’s vogI

Stand per 1 januari2019
- Aansohafwaarde
- Cumutatieve investerjngsbijdragen
- Cumutaeve afschrijvingen
Boekwaarde per 1 januari 2019

Mutatles in het boekjaar
- investeringen
- investeringsbijdragen
- Desjnvesteringen
- Afschrijvingen
Mutaties in boekwaarde (per saldo)

Stand per 31 december 2019
- Aanschafwaarde
- Cumutatieve investeringsbijdragen
- Cumutatieve afschrijvingen
Boekwaarde per 31 december2019

Materiële
vaste activa In
ontwikkeling
EIJR xl .000

Bankgaranties voor de huur van depot- en kantoorruimte

31-12-2019 31-12-2018
EUR x 1.000 EUR x 1.000

180 13
180 13

dubojs co

paraat voor

Renovatie Inventaris Bedrijts- ICT Totaal
gebauw middelen

EIJR x 1.000 EIJR x 1.000 EUR x 1.000 EUR x 1.000 EUR x 1.000

758 1.834 257 189 673 3.711
758- 1.482- - - - 2.240-

- 352- 254- 162- 673- 1.441-
. 3 27 . 30

1.935 - 128 - - 2.063
1.935- - - - - 1.935-

- 299- 174- 37- 414- 924-
- 15- 8- - 23-

- 299- 61- 45- 414- 819-

2.693 1.535 211 152 259 4.850
2.693- 1.482- - - - 4.1 75-

- 53- 95- 133- 259- 540-
-

- 116 19 - 135

- Investeringen

In 2019 zijn uitgaven gedaan voor het nieuwe Depot Boijmans Van Beuningen (Depot BVB). Deze zn

opgenomen onder materiële vaste activa in ontwikkeling. Daarnaast zijn uitgaven gedaan voor de inrichting van

het eind juni betrokken kantoorpand aan de Gedempte Zalmhaven (€ 128.000). Er zijn verder geen investeringen

gedaan -

- Desinvesteringen

Bij het verlaten van het museumpand is de inventaris grotendeels buiten gebruik gesteld en afgevoerd. Deze

inventaris was reeds volledig afgeschreven. Een klein deel van de museuminventaris is opgeslagen en zal bij de

opening van het museum in 2026 weer worden gebruikt. Het gaat onder andere om terrasmeubilair en

inrichtingsetementen van het entreegebied.

- lnvesteringsbijdragen

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

en het prentenkabinet (€ 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 (€ 1.935.000 in 2019 en

€2.693.000 in totaal). Investeringsbijdragen worden in mindering gebracht op de investeringen waarop ze

betrekking hebben.

2. PinqncîCe vaste qctivc,
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3. Voorraden

31-12-2019 31-12-2018
EUR x 1.000 EUR x 1.000

Museumwinkel 32 161
Museumkaarten - 2
Totaal voorraden 32 1 63

Na sluiting van het museum bleef een onverkoopbare restvoorraad achter die is afgevoerd en vernietigd. De

winkelvoorraad is daarom afgewaardeerd met € 103.000. De resterende voorraad heeft een inkoopwaarde van

€ 65.000. Daar staat een voorziening voor incourante voorraden tegenover van € 33.000. Deze was in 2017

opgenomen voor €37.000 en is aangepast naar €33.000.

4. froro’erinren

31-12-2019 31-12-2018
EUR x 1.000 EUR x 1.000

Debiteuren 900 583
Omzetbelasting - 236
Overige kortlopende vorderingen 160 182

Totaal kortlopende vorderingen 1.060 1.001

- Vooruitbetaalde bedragen:
Tentoonstellingen en overige projecten,
abonnementen en contracten 765 410

765 410
Nog te ontvangen bedragen:

Fondsen i.v.m. tentoonstellingen 391 663
Fondsen i.v.m. aankopen 531 1.938
Entreegelden 114 265
Overig 278 60

1.314 2.926

Totaalvorderingen 3.139 4.337

- Vorderingen

Bij de debiteuren is er geen aanleiding tot het opnemen van een voorziening wegens oninbaarheid.

- Nog te ontvangen bedragen

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

- De tentoonstelling nederlond boubous — pioniers von een nieuwe Wereld.

- Aankopen voor het collectieprogramma van het Mondriaan Fonds.

- De vordering van de reguliere uitkering over 2019 van €500.000 van de BankOiro Loterij is verdeeld

over vorderingen vanwege aankopen (€400.000) en voor de Capital Campaign van het depot

(€ 100.000).

- De uitkering voor museumkoartbezoek van december 201 9en de verhoging van de

museumkaartuitkering van 50% naar 62% over 2019.

- Overige vorderingen waaronder bijdragen van de gemeente voor de renovatie en uithuizing en voor

educatie.

dubojs 4C0
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S. Ligolcle middelen

31-12-2019 31-12-2018

EUR x 1000 EUR x L000

Algemene reserve
Bestemmingsreserve kunstaankopen
Bestemmingsreserie bedrijfsvoering
Bestemmingsreserve projecten
Bestemmingsreserve Fonds Westerhuis

Vrj besteedbaar deel van het eigen vermogen

6.600 5.695

- 33

- 68
6.600 5.796

EUR x 1.000 EUR x 1.000
296 176
200 200

- 44 200
- 59 160
• 59 230

457 159- 658 956

1.088 - - 1.088
134

De bestemrningsreserves worden samen met de algemene reserve beschouwd als het vrij besteedbaar deel van

het eigen vermogen. Bestemmingsreserves zijn het deet van het eigen vermogen waaraan het bestuur een

bijzondere bestemming heeft gegeven. Het vrij besteedbare deel van het vermogen nam met € 499.000 toe tot

€ 956.000. Daarbij hoort een solvabiliteitsratio van 9.5%. Het museum streeft naar een ratio van 30%. De

solvabiliteitsrotio is de verhouding van het vrij besteedbaar deel van het eigen vermogen ten opzichte von 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 bestedingsverpliohting en zullen ze bij eventuele liquidatie

van de stichting niet de gemeente Rotterdam toekomen. Het saldo van de bestemmingsfondsen nam in 2019

met € 134.000 toe tot € 1.222.000.

Bestemmingsreserves

- Kunstaankopen

In 2019 5€ 159.000onttrokken om de aankoop mogelijkte maken van ‘lgomn, t’,e cen,,r,t ore in ibe Orobord van

Leonora Carrington. Er is €200.000 toegevoegd aan deze reserve die kan worden ingezet als eigen bijdrage

mocht zich een grote aankoopmogelijkheid voordoen waar ook fondsen voor geworven worden.

- Projecten

Aan deze bestemrningsreserve is in 2019€ 59.000 toegevoegd ter financiering van projecten in 2020 zoals

Boijn, ons op Zcjirj, Kunst4Kids en het project in Bospolder/Tussendijken.

MAART 2020

Bankrekeningen
Kosgeld
Kruisposten
Totaal Uquide middelen

Het saldo von de liquide middelen is vrij opneembaar.

6. lg&n L-etn, ogen

Dotatie 2019 31-12-201931-12-2010 Onttrekking
ot vrijval

2019
EUR x 1.000 EUR x LOOD

120-
159 159-
1 56

91

171

Bestemmingsfcnds Van fliemsdijk-Borsje
Bestenmingsonds BankOiro Loterij

Egen vermogen met een bestedngsverplichting

Totaal eigen ermagen

1 .088

_____________

1 .545

134

134 1.222

159- 792 2.178
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- Bedrijfsvoering

In 201 9is €44.000 toegevoegd aan deze reserve. Deze reserve is nodig om nieuwe inventaris oon te schoffen

voor na renovatie en vernieuwing van het museum.

- Fonds Westerhuis

In 2011 is een erfenis van de heer Westerhuis ontvangen ten bedrage van €230.000. 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

toeLaat. In 2018 was dat niet mogelijk vanwege het negatieve resultaat maar in 2019 kan de

bestemmingsreserve met€ 59.000 worden aangevuld tot het oorspronkelijke bedrag.

Bestemming sfo n d se n

- Klassieke schilderkunst en kristal

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 contanten wat in 2006, 2007 en 2008 is ontvangen en gedoteerd aan het bestemmingsfonds. Tevens bestond

de nalatenschap uit Landerijen die in 2013 en 2014 zijn verkocht met een opbrengst van €208.000 in totaal. Ook

dit bedrag is aan het bestemrningsfonds gedateerd. In de periode 2006-2018 is €977.000 onttrokken aan het

bestemmingsfonds. In 2019 vonden geen mutaties plaats in dit bestemmingsfonds.

- Nog te besteden reguliere, jaarlijkse bijdragen BankGiro Loterij

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

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

besteed wordt, wordt het resterende saldo toegevoegd aan het bestemmingsfonds. In de jaren daarna kunnen

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

In 2019 is €524.000 ontvangen van de BankGiro Loterij, de reguliere bijdragen van €500.000 en €24.000

dankzij geoormerkte werving. Hiervan is €390.000 besteed aan aankopen van kunstwerken. De resterende

€ 134.000 wordt toegevoegd aan het bestemmingsfonds. Hiervan is € 100.000 bestemd voor de CapitaL

Compaign van Depot Boijmans Van Beuningen. Een overzicht van de bestedingen in 2019 staat op de volgende

bladzijde.

duboj4l÷ co
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Specificatie bestemmingsfonds BankGiro Loterij (bedragen x EUR 1.000):

Stand pen januari2019

Mutahes in 2019
Bijdrage 2019 524
WH Gispen Lamp O’so No 22 10
André Breton & Phitippe Soupault en Max Ernst t.

Cho’ps megfl4ti9Ues (boek) en La Poo,o,e 100 têtes

(boek) 9-
André Breton-Monhfeste SQrreol,sme 1-
WilLem Wagenaar

- wees gegroetzeenjeermfo 2
Nico Eekman La tqoarne do poel

Leonora Carrington lgo’n Wie Qefl,’?,t are i t/je

Orobard 200
Erich Wichman - Qroo/e Vrolijk/je/ei 60
Paolo Farinati Pourfen,ole f’goresaboutto flee from

Pltao 16
Sybold van Ravesteyn Set van 2 armstoeten en een
ronde saLontafel 3- -

Ottoknoop waterkete/metkomfoor 21
Erich Wichman - Bronzen briefopener 4-
Salomon de Braij- Een herder 47
Ab Knupker -34 tekeningen 9-
Kees Timmer - Zelfportret 1-
Gertjan van derStelt- Colbedral 2
Berenid Strik - ctaire de nys/er/e 4-

134 +

Saldo per3l december2019 134

7. Voor/et,/hgen

Saldo per Onttrekking Vrijval Datotie Saldo per
31-12-2018 31-12-2019
EUR x 1000 EUR x 1.000 EUR xl.000 EUR x 1000 EUR x 1.000

voorziening personeeLsregeLingen 94 15 43- 15- 51

Totaaivoorzieningen 94 15 43- 15- 51

- Voorziening personeelsregelingen

Van deze voorziening heeft € 4.000 een looplijd van maximaal één jaar en € 47.000 heeft een looptijd von meer

dan een jaar. De voorziening is getroffen in verband met jubileumgratificaties en langdurig verzuim. De

verzuimvaorziening is in 2019 vrijgevaLlen.

dubojs ftîco
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8. KottIopene sohijhlen en oI,ertopencle passiva

31-12-2019 31-12-2018
EUR x 1.000 EUR x 1.000

K&ttopende schuLden:
- Crediteuren 870 1.013
-Nettoloon - 14
- Belastingen ensociale premies 336 416
- Pensioenen 7 85
- Vakantiegeld 224 233
-Vakantiedagen 229 333

1.666 2.094
Overtopende passiva:
- Nog te betalen projectkosten 81 388
- Nog te betalen overige kosten 376 674
- Vooruitontvangen projectbedragen 1.051 1.185
- Vooruitontvangen investeringsbedragen 3.593 3.230
- Vooruitontvangen overige bedragen 87 11
- Overige overlopende passiva 1.003 1.118

6.191 6.606

Totaal kortlopende schulden 7.857 8.700

- Kortlopende schulden

De kortlopende schulden bestaan uit verplichtingen aan leveranciers en personeel.

- Overlopende passiva

De nog te betaLen projectkosten’ hebben vooral betrekking op de voorbereiding op de renovatie en het depot.

Daarnoast zijn ook te verwachten kosten opgenomen voor tentoonstellingen waaronder Soijfl, oor 6/7 qe Suren.

De nog te betaLen overige kosten’ betreffen kosten over 2019 (of eerder) die pas in 2020 gefactureerd worden.

De grootste post bestaat uit onderhoudskosten over 2018 en 2019 die de eigenaar van het museumpond (de

gemeente Rotterdam) nog moet factureren aan het museum.

De ‘vooruitontvongen projectbedragen’ hebben betrekking op vooruitontvongen bijdragen voor projecten in 2020

en later. Het grootste deel von het bedrag is voor Soli’,, ons bij de St,ren, &clul ons in de K/os, Art Rocks,

voorbereiding van de renovatie en voor onderzoekprojecten.

De vooruitontvongen investeringsbedrogen’ hebben betrekking op de resultaten van de Capital Campoign voor

investeringen die het museum zal doen in Depot Boijmans Van Beuningen.

De ‘vooruitontvongen overige bedrogen’ zijn onder andere contributies en giften van vrienden van het museum

voor 2019.

De ‘overige overlopende possiva’ zijn terug te betalen aanloopsubsidie over 2019 (€849.000), vooruit

getactureerde bedragen voor uitgaande bruiklenen in 2020 en te betalen bedragen aan de partners van de

Museumnacht.

Vanwege de vertraging bij de bouw van het depot heeft het museum niet alle oantoopsubsidie over 2019

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

aanLoopkosten vanaf 2020 tot de opening van het depot.
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9. N/et II, «0 baiaf,s opgefloe, oh aot/L,a oh verpt/obtingesi

- Huurverplichtingen

Het museum heeft per 31 december2019 de volgende huurverpLichtingen:

EURx1.000
<ijaar 1.278
ljaar-5jaar 1.711
>5jaar 505
Totaal 3.494

Van de gemeente is het museumgebouw aan het Museumpark gehuurd tot 1juli2019. Daarna wordt geen huur

meer betaald. Voordat het hernieuwde museum opent in 2026 zal een nieuw huurcontract worden opgesteld.

Er worden op diverse locaties externe depots, een werkplaats en archief- en kantoorruimte gehuurd; de looptijd

hiervan is bij de depots en archiefruimte korter dan vijf jaar. Alleen de looptijd van het kantoorruimte aan de

Gedempte Zalmhaven duurt langer, dat wordt gehuurd tot en met maart 2026.

De huurprijzen in 2019 bedroegen €813.000 voor het pand aan het Museumpark, €303.000 voor de

kantoorruimte en € 1.007.000 voor de externe depots, archief- en kantoorruimte.

De huurverplichting voor Depot Boijmans Von Beuningen zaL worden opgenomen onder de niet uit de balans

blijkende verplichtingen zodra het huurcontract is getekend.

- Leoseverplichtingen

Het museum heeft per 31 december2019 de volgende operational leoseverplichtingen:

EURx1.000
<ijaar 5
ljaar-5jaar 10
>Sjaar -

Totaal 15

Het betreft de lease van kantoormachines.

- Voorwaardelijke vorderingen

De door het museum geïnitieerde activiteiten Art Rocks en AATtube 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.

- Indiende activiteiten op den duur succesvol zijn, zaL ARTmatch vanaf 2020 een royolty van maximaal

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

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

overbruggingskrediet van €25.000 gesteund. Dit bedrag is in 2017 overgemaakt en in 2019

terugbetaald.

Omdot ARTmatch de activiteiten von AflTtube heeft gestoakt in 2019 worden nieuwe ofsproken gemaakt met het

museum. Die zullen in 2020 worden bekrachtigd.

- 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. Ook in het hoger beroep dat hierop door de tegenpartij is aangetekend, is

het museum door de rechtbank in het gelijk gesteld. De eiseres is in cassatie gegaan bij de Hoge Raad, die naar

verwachting niet voor eind 2020 uitsproak zal doen. De juridische kosten die met de cLaim gemoeid zijn, worden

gedoeld met de gemeente Rotterdam en de Stichting Museum Boijmans Von Beuningen.

In maart ontstaat een discussie met de gemeente over meerwerk inzake de bouw van het depot met een -

indicatie van €3,5 miljoen waarvan de gemeente meent dat een deetervan ten laste von het mu g?ïS /!(;r
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komen. Dat meerwerk is echter niet door het museum veroorzaakt. Daarom heeft het museum conform de

samenwerkingsovereenkomst voorgesteld mediation in te zetten.

- Periodieke schenkingen

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

een notariëLe akte overeen dat het museum de werken koopt waarbij de betalingsverptichting wordt omgezet in

een geldlening. De jaarlijkse aflossingsverplichting van het museum wordt gecompenseerd door de door de

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

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

december 2019 bedraagt € 478.000.

bedrag jaarlijkse vervaLlen restschuld en -

termijn termijnen vordering
Schenkingen 2016
Schenkingen 2017
Schenkingen 2018
Schenkingen 2019
Totaal

€ 80 € 16 € 64 € 16
€ i.ogg € 220 € 659 € 440
€ - € - € - €
€ 28 € 6 € 6 € 22
€ 1.207 € 242 € 729 € 478
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C. Toelichting op de staat van baten en lasten 2019

4 Igen een

Significante verschillen tussen realisatie 201 9en realisatie

werden toegelicht op de bladzijden 32 en 33.

BATEN

2018 en tussen realisatie 2019 en begroting 2019

jaarrekening
2019

EUR x 1.000

begroting
2019

EUR x 1.000

jaarrekening
2018

EUR x 1.000

70. Opbrengsteti

EntreegeLden

Pubtieksactiviteiten

Museumwinkel

Bruikleenverkeer en beeLdmateriaal
Horeca

Overige opbrengsten

2.293
157
380

784
1 .044

31

Totaa/ opbrengsten 1.92 S 7.852 4.689

17. Sijciragen

Subsidie gemeente Rotterdam
C u Ltu u rpla nsubsid ie

Bijdragen voor depot en renovatie

7,31

12,91
€ 7,25

totaal bijijrqgen

TOTAAL BATEN

17.393

19.318

70.728

12.580

16.028

20.717

Bijdrage 1.-oor de t’jdeûk depots, berijking von de collectie en oon/oopkosten bepot &o’jn, ons Von Beuningen

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

Boijmans Van Beuningen heeft de gemeente voor 201 geen subsidie verleend von € 1.596.000 voor tijdelijke
aanloopkosten (SUB.1 8.12.000189.SBSA, d.d. 3-10-2019) en €600.000 voor vertragingskosten

(SUB.19.13.00042.SBSA, d.d. 25-06-2019). In totaal is hiervan €1.347.000 verantwoord in deze staat van baten

en lasten. Zoals vermeld bij de toelichting op ‘overige overlopende passiva’ op bladzijde 25 zal het verschil van

€ 849.000 tussen het verleende en het bestede bedrag worden terugbetaald aan de gemeente en zal samen met

de niet uitgegeven overschotten van €316.000 uit 2016, €103.000 uit 2017 en €942.000 uit 2018 door de
gemeente gereserveerd worden voor het museum voor aanloopkosten na 2019.

1.045 1.087

41 70

318 204
57 75

442 416
22 -

- Overige bijdragen
Bijdragen voor aankopen

Bijdragen voor tentoonstellingen

BankGiro Loterij

Bijdragen voor publicaties, educatie, restauraties

etc,

9.671 9.671 9.472
4.064 - 2.622

13.735 9.671 12.094

1.875 125 2.254

1.032 417 830
524 400 482

227 115 368

3.658 1.057 3.934
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Bijdrage tot L’cotboteidiflg op do renovatie

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

gerenoveerd te worden. De gemeente ondersteunde het museum in 2019 hiervoor met een bijdrage van
€2.717.000 zodat het museum zich hierop kan voorbereiden. Dit geLd is besteed aan het Leeghalen van het

museumpand, de verhuizing van de collectie naar diverse depotlocaties, de huur van die locaties,

bouwmanagement, collectieverzekering en Leegstandsbeheer van het museumpand.

BKV-t,iidrIeIen

Het museum ontving in 2019 van de gemeente Rotterdam € 69.000 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 stodscollectie von het museum.

o vorige opbrengsten

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

LASTEN

jaarrekening begroting jaarrekening
2019 2019 2018

EUR xl .000 LUR x 1.000 EUR xl .000

72. Pers onee (skoster,

Brutoloon 3.489 4.271 4.086
Vakantiegeld, eindejoorsuitkering e.d. 609 647 677
Verlofuren 5- 108
Sociale lasten 997 1.041 1.128
Pensioenlasten 797 831 739
Inhuur derden 384 49 613
Overige personeelskosten 199 481 231

toteo( personee (skos ten 6.470 7.320 7.682

De personeelsformotie van het museum is 133 Ite over 2019; 117 fte (museum CAO) en 16 tte (Leisure CAO). In

2018 was dat 129 Ite (109 Ite respectievelijk 20 tte).

dubois *co
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WNT-verantwoording 2019 Stichting tot Beheer Museum Boijmans Van Beuningen

Op 1januari2013 is de Wet Normering Topinkomens (WNT) in werking getreden. De WNT is van toepassing op

Stichting tot Beheer Museum Boijmans Van Beuningen. Het voor Stichting tot Beheer Museum Baijmans Van

Beuningen toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 201 g €194.000.

- Bezoldiging topfunctionarissen

Leidinggevende topfunctionarissen, gewezen topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende

topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling.

Fu nctiegeg eve ns Directeur/bestuurder DIrecteu ribestu u rder
Aanvang en einde

01/01-31/12 01/01-31/12
functievervulling in 2019

DeeLtijdfactor in fte 1,0 1,0

Gewezen topfunctionaris? nee nee

(Fictieve) dienstbetrekking? nee nee

Beloning plus belastbare
171.112 135844

onkostenvergoeding en
Beloningen betaalbaar op

16.348 16.348
termijn

&ubtotooI 787.460 752.192

Individueel toepasselijke
194000 194.000

bezoldiging smaxi mum

4- Onverschuldigd betaald
n.vt. n.v.t.

bedrag
Totale bezoldiging 187.460 152.192

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

Gegevens 2018 n.,.
Aanvang en einde

01/01-31-12 01/01-31/12
functievervulling in 2018
Deeltijdfoctor 2018 in fte 1,0 1,0
Beloning plus belastbare

171.112 119.649
onkostenvergoeding en

Beloningen betaalbaar op
14.703 14.703

termijn

Totale bezotdiging20l8 185.815 134.352

-t

11,’

29

Paraat Voor da,

bedragen x € 1 KMT. Ex LJ. Klaassen



Topfunctionarissen en gewezen topfunctionarissen met een bezoldiging van C 1.700 of minder.

mr. JD. Loorboch Raad von Toezicht voorzitter

drs. JA. van Barneveld Raad van Toezicht, lid en lid ouditcommissie

drs. J. Kriens Raad von Toezicht, lid

per 1 april 2019 afgetreden

drs. R.M.S.M. Munstors Raad van Toezicht lid en lid audilcommissie

per 31 december2019 afgetreden

dr. EM. Rovers Raad van Toezicht lid

drs. C,A, Pieters Raad van Toezicht lid

mr. B. Vaandrager Raad van Toezicht lid

JuLsois ‘4:o
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jaarrekening begroting jaarrekening
2019 2019 2018

EUR x 1.000 EUR x 1.000 EUR x 1.000
13. koeten L,an actlt,Itelten

Aankopen 2.472 427 3.400
TentoonsteLLingen en presentaties 1573 1084 2680
ColLectie en onderzoek 226 283 339
Educatie en pubtieksbegeteiding 295 154 535
Inkoopkosten:
- materiaal 65 28 108
-horeca 222 221 347
-museumwinkel 210 69 115

totaal aotlfrlteltskosten 5.063 2.266 7.524

14. OL’erlge beUtlffslOsten

-Huisvestingskosten
Huur 1.312 1223 1.777
Energie 300 282 484
Inventaris en onderhoud 286 247 339
Heffingen en belastingen 23 17 29
Aanloopkosten dopot, renovatie en
beheersmaatregeten 4.062 - 2.624

5.983 1.769 5.253

- Kantoorkosten
Kantoornliddelen 123 154 149
Automatisering 489 465 447
Adviseurs 77 129 103
Accountants 54 65 63
Reis- en representatiekosten 102 69 120

845 882 882 -

- Publioiteitskosten
Marketing 122 104 133
Relatiebeheer t sponsorbenadering 179 195 207

301 299 340

totaal overlije berljfstasten 7.129 2.950 6.475
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D. Verschitanalyse

Het verschiL tussen de reatisatiecijfers van 2019 en 2018

Totale boten

LASTEN

Personeelskosten

Atschrijving skaste n

Kosten van activiteiten

19.318

6.470

23

5.063

20.717

7.582

55

7.524

1.399-

1.1 12-

32-

2.461-

- Er is waren minder operatonete medewerkers in
dienst, omdat het museum vijt maanden open was in
plaats von een jaar en er in de horeca geen
tafelbediening was.

. ALte investeringen gedaan tot en met 2018 zijn
voLledig atgeschreven.

‘ Lagere kosten voor aankopen (€ 0,9 miljoen).
‘ Ook de overige activiteitsLosten (tentoonsteLlingen,
educatie, collectie en onderzoek) waren lager omdat
het museum vanat iuni aesloten was.
- Meer uitgaven voar aanloopkosten depot en
renovatie (6 1,2 miljoen).
- Lagere reguliere buisvestngskosten vanwege het
vetrek uit het museumpand vanaf iuli (07 miLjoen).

RealIsatie Realisatie
2019 2018

verschil Belangrijkste oorzaakvan hetverschil

BATEN - -

- Hel museumwas in 2019 vijl maanden open, in 2018
Opbrengsten 1.925 4.689 2.764-

het hete aar. -

- Hel museum ontving een acres van 2.1% en ontving
. . meer subsidie voor aanloopkosten en voorbereidende

Subsidie gemeente Rotterdam 13.735 12.094 1.641
renovatiekasten, arndat deze kasten hager waren dan
in 2018.

... - Er is voor minder geld kunst aaongekacht, daarom
Overige bijdragen 3.658 3.934 276’

— zijnde bijdragen van derden hiervoor ook lager.

RESULTAAT(MUTATIE ALGEMENE RESERVE) = 296 260- 556

Overige bedrijfslasten

Rente

Totale lasten

Onverdeeld resultaat

Mutaties bestemmingsfondsen en -reserves
- Bestemmingsreserves

- Bestemmingslands museale activiteiten i.v.m.
klassieke sahiLderkunst en kristal

- Bestemmingslands BankOiro Loterij

- Bestemmingstonds i.v.m. aankopen

Mulaties bestemmingslondsen en -reserves

7.129

18.685

633

203

134

337

6.475

1—

21 .635

918-

77-

556-

25-
658-

654

2.950-

1.551

280

690

25
995

- In 2018 ingezetvaor aankopen, tentoonstellingen en
publicaties (afname) en opbouw voor aanschaf
inventaris vernieuwd museum. In 2019 diverse
reserves opgebouwd voor projecten in 2020 en
verder.

- In 2018 aankopen gefinancierd metopgespaarde
bijdragen uit eerdere jaren, in 2019 niet de volledige
biidraqe uitgegeven.
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Het verschiL tussen de reolisatiecijfers 2019 en de begroting von 2019

Totale baten

LASTEN

Personeelskosten

Atsahrijvi ngskosten

Kosten van activiteiten

19.318

6.470

23

5.063

12.580

7.320

46

2.266

6.738

850-

23-

2.797

296

Moer doorbelasting naar projecten. atvloeiing
medewerkers en efficiènte inzet hareaapersoneel.
Minder inventaris nodig voor het nieuwe kantoor dan
was begroot.
- Hogere kosten voor aankopen en tentoonstellingen
en meer educatieve projecten en aankopen.
. Alwaarderinq winkelvoorraad.

. Hogere kasten voor huisvesting vanwege de
beheersmaatregeten en aanloopkosten.
- De regutiere huisvestrngskasten waren hoger dan
begroot vanwege kantoorhuur vanaf april i.p.v. juni.

Realisatie — Begroting Verschil —

2019 2019
Belangrijkste oorzaak van het verschil

BATEN

1.925 1.852 73 De winkelomzet en de inkomsten uit events waren
Opbrengsten

.............___
- anegroot

13.735 9.671 4.064 De gemeente stelde extra middelen beschikbaar voor
Subsidie gemeente Rotterdam aanloopkosten depaten voorbereidingskosten

___ -

renovatie vQieuwing.
—.-_—

Hogere bijdragen voor aankopen van kunstwerken -

Overige bijdragen 3.656 1.057 2.601 vooral voor de Leonora Carrington - voar
tentoonstellingen en voor educatieve projecten.

RESULTAAT(MLJTA’TlE ALGEMENE RESERVE) 296 -

Overige bedrijislasten

Rente

Totale lasten

Onverdeeld resultaat

Mutaties bestemmingsiondsen en -reserves

- Bestemmingsreserves

- Bestemmingsiands museale activiteiten i.v.m.
klassieke schilderkunst en kristal

- Bestemmingsiands Bankairo Loterij
Mutaties bestemmingsiondsen en -reserves

7.129

18.685

633

203

1 34

337

2.950

2-

12.560

4.179

2

6.105

633

203

1 34

337

- Bestemmingsreserves zijn aangevuld voor
anderzaek (Westerhuis), aanschaf inventaris
vernieuwd museum en prolecten 2020 zoals Boijmans
ap Zuid.

- Niet uitgegeven bijdrage 2019.

dubojyÇ co
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De door de Raad van Toezjcht jn de vergadering van 11 december 2018 vastgestelde werkbegroting 2019 is

conform de grondslagen opgenomen in de jaarrekening van 2019, Deze begroting bevat de reguliere baten en

lasten van het museum plus de verwachte tentoonstellingsbaten en -lasten. Daarnaast zijn 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 werkbegroting nog niet bekend is of dergelijke projecten doorgang

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

Daarom wijken de realisatiecijfers op de posten ‘opbrengsten’ en ‘overige bijdragen’ enerzijds en

‘activiteitslasten’ anderzijds af van de opgenomen begroting, maar per saldo sluiten deze projecten op nihil.
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6. Overige gegevens

Resultaatbostemming
-let resultaat wordt verdeeLd volgens de resultootverdeling in de stoot von baten en lasten.

VaststelLing Jaarrekening
De Rood van Toezicht van de Stichting tot Beheer Museum Boijmons Van Beuningen heeft de

oorrekening 2019 vastgesteld in de vergodering van 24 maart 2020.

Mr. J.D. Loorbach
voorzitter

Drs. JA. von Barnevetd

Mevrouw drs. GA. Pieters

Mevrouw dr. EM. Rovers

Dhr. J.B.J. Stegmonn

Mr. B. Vaandrager
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6. Overige gegevens

Resultaatbestemm Ing
Het resultaat wordt verdeeld volgens de resultaatverdeling in de staat van baten en lasten.

Vaststelling jaarrekening
De Raad van Toezicht van de Stichting tot Beheer Museum Boijmans Van Beuningen heeft de
jaarrekening 2019 vastgesteld in de vergadering van 24 maart2020.

Mr. J.D. Loorbach
voorzitter

Drs. J.A. van B

Mevrouw drs, C.A. Pieters

Mevrouw dr. EM. Rovers

Dhr. J.B.J. Stegmann

Mr. B. Vaandrager
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6. Overige gegevens

flesultaatbestemming
Het resultaat wordt verdeeld volgens de resultaalverdeling in de staat van baten en Lasten.

Vaststelling jaarrekening
De Raad van Toezicht van de Stichting tot Beheer Museum Boijmans Von Beuningen heeft de
jaarrekening 2019 vastgesteld in de vergadering van 24 maart2020.

Mr. J.D. Loorbach
voorzitter

Drs. JA. van Barneveld

Mevrouw drs. C.A. Pieters

74
Mevrouw dr. EM. Rovers

Dhr. J.B,J, Stegmann

Mr. B. Vaandrager
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6. Overige gegevens

Resultaatbestemming
Het resultaat wordt verdeeld volgens de resultootverdeling in de staat van baten en lasten.

Vaststelling jaarrekening
De Raad von Toezicht van de Stichbng tot Beheer Museum Boijmans Van Beuningen heeft de
jaariekening 2019 vastgesteld in de vergadering von 24 maart 2020.

Mr. J.D. Loorbach
voorzitter

Drs. JA. van Bameveld

Mevrouw drs. GA. Pieters

Mevrouw dr EM. Rovers

Dit. .J.8.J. egmann

Mr. B. Vaandrager
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6. Overige gegevens

Resuttaatbestem m ing
Het resultaat wordt verdeeld volgens de resultaatverdeling in de staat van baten en lasten.

Vaststelling jaarrekening

De Raad van Toezicht van de Stichting tot Beheer Museum Soijmans Van Beuningen heeft de
jaarrekening 2019 vastgesteld in de vergadering van 24 maart2020.

Mr. J.D. Loorbach

voorzitter

Drs. JA. van Borneveld

Mevrouw drs C.A. Pieters

Mevrouw dr. EM. Rovers

Dhr. J.B.J Stegniann

/;.

Mr- 6. Vaondrager

&flSterdam 3
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Bijlagen

Bijlage 1. Prestatieverantwoording

PRESTATI EVERANTWOORDING

fRealisatie
Begroot 201912019

KengetaLlen bezoek * AantaL j._Aantal
— 158.000k 143 .000

,s9%9pIfl...2ll2T9m
Waarvanbetalend 121.500, 110.000
Waarvan in schootverband 7.500 9.356

Boija, ons in o k/os 2.500 1.843
KengetaLlen Begroot 2019 ReaLisatie 2019
coLLectiebeherende en -

presenterende insteLLingen
Aantal Aantal

Atreket,bqteptestot,es

Aantal wisselende
3 4

tentoonstelLingen
Tentoonstellingena0ij,,,0,,€

7 8
bijc’e Buro,,

Aantal uren openstelling per
36 36

week
Begroot 2019 ReaLisatie 2019

Niet ofrekenbare inriicoloren Aantal Percentage AantaL Percentage

gemeentelijk gemeentelijk

eigendom eigendom
Aantalobjecten 150.000 90% 152545 90%
. IQQrL’Qfl op ooi 260 90% 3.02& 79%
Aantalverwervingen — 500 90% 347__lOO%

. ** 100% 0%
Aantal afgestoten objecten 300 0

Registratiegraad 90% 90% 95% 95%
Restauraties 25% 30 27%
AantaLvedgpbruikLenen ——

Kortdurend vanwege n.v.t. n.vt.
tentoonstellingen
Longdurend

.
.. ..,

.

Aantal verLeende bruikLenen 460 90% 446 82%

De begroting van de prestatieverantwoording is ontleend aan de met de gemeente Rotterdam gemaakte
mee rja renafspraken.
*) De kengetallen bezoek en publieksbereik zijn afgerond op duizendtallen.
**) Het betreft het aantal objecten dat de LAMO-procedure volledig is doorlopen.

dubojs
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Bijlage 2. Subsidieafhanketijkheid 2006-2019

ONDERLINGE VERHOUDING TUSSEN DE DIVERSE
SOORTEN BATEN 2006-2019 (IN %)

1
20,29’ 17.31

i ‘°

17,4%

1%5%

t

20,3%
21,2% 29,1% 24,7%

18,4%

3.3%

“ii
JPJI

2W6 2W] 2W8 2W9 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 201] 2018 2019

Grafiek 1. Het aandeeL van het jaarlijkse cuLtuurpLansubsidie van de gemeente in de totaLe baten (2006-
2019)

25000

DE DIVERSE BATEN IN DE PERIODE 2006-2019
(IN € 1.000)

20000

OW E1!IhEEEIIES.S624.GSS!
436] 5.697 ii

2.431 2.747 3.518 3748 - 3.223 4.064
2 240 2.348 ‘..c3

2 43ö 2:622
10000 1096 4-5e .450 9

727 £64 629 864 -

5000 9.686 9.686 9.881 14, $4191O.O46i93 9.155 9.223 9.342 9.343 9277 9.472 9.671

Or -

0,9

0,8

0,1

0,6

0,5

0,4

0,3

0,2

0,1

0

1
15,1%

6,8% 13

It 4

2,3%

r t’ ‘1

IIM

• Bijdragen derden

Omzet

n Overige subsidie

• Budgetsubsidie

• Bijdragen derden

Omzet

Vd Overige subsidie

• Cultuurplansubsidie

2036 2037 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 ‘ 4-iLbO S ICO
Grafiek 2. De hoogte en verdeLing van de totaLe baten van het museum (2006-2019)
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Uit grafiek 1 blijkt dat het aandeel van het jaarlijkse cultuurplansubsidie in de totale baten sinds 2006 is
afgenamen en de laatste jaren regelmatig onder de 50% duikt. Daarvoor zijn — zo blijkt uit grafiek 2— twee

belangrijke oorzaken aan te wijzen. Enerzijds is het cultuurpLansubsidie in de periode 2013-201g structureel

lager dan in de jaren daarvoor. Het cultuurplansubsidie zou 20% hoger zijn geweest dan de € g,7 miljoen uit

2006 als het museum in de periode 2006-2019 elk jaar door de gemeente zou zijn gecompenseerd voor Loon- en
prijsstijgingen.

Anderzijds neemt de omzet toe van €2,4 miljoen in 2006 tot €4,7 miljoen in 2018. Een uitzondering daarop is
2019, omdat het museum vijf maanden in plaats von een heel jaar open is. Daardoor neemt het aandeel van het
cultuurplansubsidie wat toe.

Uit deze cijfers blijkt dat het museum erin is geslaagd de totale boten substantieel te verhogen van rond de
€ IS miljoen in de eerste jaren na de verzelfstandiging naar ruim €20 miljoen in de laatste jaren terwijl hot
cultuurplansubsidie is gedaald.

co
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Bijtage 3. Impuls aan de stad 2006-2019

Impuls aan de stad 2006-2019 (x € 1.000)

40.030

35030

3a0]0

25.030

20.030

ii ii 11111111111 ii ii ii ii ii Ii
2036 2037 2038 2039 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

• totaal gernoentebijdragen • totaal impuls

Grafiek 3. Bijdragen van de gemeente aan het museum afgezet tegen de waarde die het museum voor de

stad creëerde.

Gedurende de periode 2006-2019 ontving het museum in totaal € 151 miljoen aan bijdragen van de gemeente

Rotterdam. Deze bijdragen bestonden uit cultuurplansubsidie en aanvulLende bijdragen voar de depots,

beheersmaatregelen, aankopen en herijking.

Het museum realiseerde tijdens die periode een totale impuls aan de stad van €253 miljoen, een

waardevermeerdering van € 102 miljoen ten opzichte von de ontvangen gemeentebijdragen. Dat gebeurde door
middel van aanwinsten von kunstwerken en de woordevermeerdering doorop (geschat op 10% per jaar) —

samen goed voor €94 miljoen — en door de uitgaven von 3,5 miljoen bezoekers in de stad (€160 miljoen). De

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

In grafiek 3 zijnde bedrogen per jaar weergegeven. Daaruit blijkt dat het museum elk joor waarde toevoegde.

Het jaar 2009 was uitzonderlijk vanwege de oonwinst van het werk von Beckmonn. Dat is deels gekocht von en
deels geschonken door de eigenaren.
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Bijlage 4. Begroting 2020
Forrnulierverkorte explollatierekening Begroting Jaarrekening Toelichting op grote verschilen
(ExI000) 2020 2018

BATEN
& Opbrengsten
Directe opbrengsten:
Al Publieksinkomsten (specificatie)

- Kaartorkoop
- Pubtieksbegeleiding

A2 Sponsorinkom sten
A3 Ouerige inkomsten (specificatie)
- Museumwinleel

- Bruikleenr.erkeer
Indirecte opbrengsten.
A4 Diwrse inkomsten (specificatie)
- Horeca
- Verzekeringsuititeringen

B. Bijdragen
0.1 tiieeiange subsidie OCWlcultuurfondsen
8.2 k4eiange subsidie prouncie
83 Subsidie gemeente Rotterdam ie het kader van het Cultuurptan

0.4 Ovarige subsidiealbijdragen uit publieke middelen
- 8KV-middelen
-Vanwege depoten renovatie

0.5 Ovange bijdragen uit private middelen (specitcatie)
- particulieren (mc. unendenuerenigingen)
- bedrij’en
- fondsen
- goede doetenloterijen
- tiuissticbtingen

301
11

2282
482
858

Er zijn geen pub)ieksinkomsten omdat het
museum gestoten is.

Omdat het museum gestoten is, ia ook de
museumwinket is gestoten.
Er is een bruikleenstop vanwege de oorbereiding
op. inrichting van en uerhuizing naar het depot.

Omdat het museum gestoten is, is ook de horeca
gesloten. Alleen de kantine genereed een
bescheiden omzet.

Voor depot en reno’.etie zijn aparte
subsidieaanv’agen gedaan.

Omdat er minder programma is, zijn de bijdragen
‘en derden tager. Te’.ens is in 2018 een grote
aankoop gedaan waarwor lbndsen zijn geworwn.
Dat kan in 2020 ook gebeuren, maar is van
tevren niet te oorspellen

Minder medewerkers in dienst, oorat in de
betieitiging en bij de kassa. Alle aflopende
contracten zijn beëindigd.

Huur en onderhoud van het museumgebouw valt
weg
LOT-kosten nemen toe o.a. wegens het bedienen
‘en meer locaties.

2.450

, 2.293
. 157

55 ‘ 1.164
, 380

55 784

‘ IS 1.075
15 1.044

- 31

9.602 9.404

69 2.690
69 68

- 2.622

635 3.934

Accres 201g was 2,1%

65

125
400

45

Som der baten (A+ B) 10.376 20.717

LASTEN
0. Beheerslesten
0.1 Beheerslaslen personeel 3.501 3.845
. directe 356 348
. secretariaat 180 165
. personeelszaken 265 294
. financiële zaken 358 314
. algemene zaken (indusiefbeveiliging) 2.342 2.724

C.2 Beheerslasten materieel 2.330 6.530
. huisestngslasten 1.011 5.253

- kantoorkosten 955 882

- algemene publiciteitskosten 332 340
. atschhjvngekosten 32 55

D. Activiteitenlasten
D.l ct4teitenlasten personeel (mcl. horeca en winkel) 3255 3337

0.2 Actu4teilenlaslen materieel 1.090 7.524

Som der lasten (0 + 0) 10.176 21.636

Onverdeeld resultaat 200 919-
Saldo ‘entebaten / -lasten .

Saldo bijzondere baten en lasten . -

Dotattelontrekktng reserves 200- 658

SALDO

Aflopende contracten zijn beëindigd, ‘.oora) in de
horeca en winkel

Opbouw eigen ‘.ermogen in 2020.
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Algemeen

Dit is den juni 2019 bij de gemeente ingediende jaarplanbegroting voor 2020.

De baten en tasten in de begroting hebben het prijspeil van 2019.

A. Opbrengsten
Omdat het museum gestoten is in 2020 zijn er geen publieksinkomsten. Er worden wel
tentoonstellingen georganiseerd vonwege eoOmoos «° SUPOfl. De inkomsten daarvan komende
organiserende instellingen toe. Ook zijn er geen horeca-inkomsten. De personeetskantine blijft open,
woordoor er enige horeca-omzet s.
Door de bruikleenstop zijnde inkomsten uit bruikleenverkeer gering.

B. Bijdragen

Subsidie
De subsidiebijdrcge is conform de subsidie 2019

Overige bijdrogen
De 8KV-middelen zijn conform de subsidie 2019.
Omdat het museum zelf geen programma draait zijn geen bijdragen (en ook geen lasten) voor
tentoonstellingen opgenomen. Alleen de vaste jaarlijkse bijdragen van de BonkGiro Loterij, het
Mondrioon Fonds en de vrienden zijn begroot. Deze zijn bestemd voor kunstaankopen. Het kan zijn dat
daar — zoals in 2018 en ook eerdere jaren is gebeurd — bijdragen von derden voor een of meerdere
grote aankopen bij komen. Omdat von tevoren niet bekend is wanneer zo een aankoop zich voordoet, is
dat niet in te begroten.

C. Beheerslasten

Personeel
De personeelskosten bij beheer nemen met €344.000 af omdat aflopende contracten zijn beëindigd,
vooral von beveiligings- en kassapersoneel. De cao-loonstijging zit daarin al verwerkt. Zonder die
stijging is de besparing €429.000.

Materieel
De huisvestingsiasten zijn lager omdat vanwege de sluiting geen huur, energie en onderhoud voor het
museumpond is begroot. Onder de huisvestingslasten vallen in 2020 de huur en overige
huisvestingskosten voor het kantoor aan de Gedempte Zalmhaven. het depot aan de Metoalhof en het
deel van het depot van Condor dat al voor 2010 werd gehuurd en niet onder de tijdelijke
depotmaotregelen valt. Tevens is voor twee ton aan voorinvesteringen opgenomen voor de tijdelijke
tentoonstellingslocatie aan het Zuidplein. Mocht dat onverhoopt niet doorgaan, dan zal dit bedrag
worden toegevoegd aan het transitprogramma, omdat het museum dan op een andere manier zichtbaar
moet zijn, en/of aan het eigen vermogen.
Vanwege de sluiting van het museumgebauw huurt het museum elders archief- en bibliotheekruimte.
De kosten hiervoor bedragen €190.000 per jaar en worden bij het renovatieproject ondergebracht.
Mochten de middelen von dat project niet toereikend zijn, dan zal dat tot belasting van de reguliere
begroting leiden,
De overige materiële beheerslasten nemen af behalve de ICT-kosten. De oorzaak daarvan is dat het
museum op meerdere locaties gevestigd is. Er moeten meer locaties gefaciliteerd worden en de
mensen moeten daarom mobieler kunnen werken.

D. Activiteitenlasten

Personeel
De personeelskosten bij activiteiten nemen af met €482.000 omdat aflopende contracten zijn
beëindigd, vooral van horeca- en winkelpersoneel. De cao-loanstijging zit daarin al verwerkt. Zonder
die stijging is de besparing €561 000 Daarmee bespaart het museum tijdens sluitin ib totaal bijn 1
miljoen op personeel (beheer en activiteiten).
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Materieel
De materiële kosten zijn lager omdat het museum geen eigen tentoonstelfingspragramma heeft. Dat
scheelt circa €3 miljoen. Er is voor 2020 wel een klein bedrag van €162.000 opgenomen voor het
tra n 5 up ragram ma -
Daarnaost is het verschil met 2018 graot omdat toen bovenop het reguliere aankoopbudget voor bijna
€3 miljoen aan extra kunstaankapen is gedaan, waaronder de Mor,q to ‘,,iucen ,on heUgen van De
Meester van de Heilige Veranica.

E. Dotatie algemene reserve (opbouw weerstandsvermogen)
Om risico’s bij calamiteiten te kunnen opvangen en om activa te kunnen tinancieren heeft het museum
weerstandsvermogen nodig. Daarnaast is dat ook nodig om te kunnen ondernemen, want de kDsten
gaan voor de baat uit en bij ondernemen worden risico’s gelopen.
Op dit moment heeft het museum een algemene reserve van € 1 20.000 negatief. Hel museum kan zich
hierdoor geen enkele tegenvaller, calamiteit of risico veroorloven. Daarom zal het museum de komende
jaren voor zover mogelijk trachten de algemene reserve te laten groeien. In de begroting van 2020 was
het mogelijk daarvoor een bescheiden ruimte van twee ton op le nemen.
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