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1. Bestuursverslag

Naam: Stichting Fonds Willem van Rede 

Rechtsvorm: Stichting 

Vestigingsplaats: Rotterdam 

Samenstelling van het bestuur 

Financiële commissie (Bestuurders B) 

- Mevrouw G.J. Reurink (secretaris-
penningmeester)

- Mevrouw mr. J .P. van Loon

- De heer prof. mr. L.C. Winkel

Commissie van Aankoop (Bestuurders A): 

- De heer K.M.T. Ex (voorzitter)

- Mevrouw drs. A. Birnie

- De heer mr. M.A. van Valen

Het bestuur doet zijn werk onbezoldigd. Bestuurders worden benoemd voor een periode van vier 

jaar en zijn per direct en onbeperkt herbenoembaar. De directeur van het museum is benoemd tot 

voorzitter uit hoofde van zijn functie als directeur/bestuurder van de Stichting tot Beheer Museum 

Boijmans Van Beuningen. Op die grond is hij voorzitter van het bestuur zolang hij 

directeur/bestuurder is van het museum. De Stichting Fonds Willem van Rede kent geen directie. 

Statutaire doelstelling 

Een effectief beheer van het stichtingskapitaal om met de opbrengsten klassiek moderne en 

hedendaagse (buitenlandse) kunstwerken te verwerven in de geest van de heer Willem van Rede 

zoals bij testament is vastgelegd en die een aanvulling vormen op de bestaande collectie. 

Resultaat van de activiteiten 

In het jaar 2020 is bijgedragen aan de aankoop van Paul McCarthy – Bunk House. 

Omvang en functie van het vrij besteedbare vermogen 

Het vermogen van de Stichting wordt belegd, ten einde de opbrengsten te kunnen inzetten voor het 

realiseren van de doelstelling. Binnen het bestuur geldt de stelregel indien het vermogen beneden de 

€ 3,1 miljoen is gedaald er geen kunstwerken worden verworven. 

Uiteenzetting van het beleggingsbeleid 

Het beleid met betrekking tot de beleggingen is erop gericht dat het stichtingskapitaal niet wordt 

aangetast en zoveel mogelijk gelijk blijft. Eventuele aankopen mogen alleen worden gedaan vanuit 

de opbrengsten die via de beleggingen worden verkregen. De beleggingsrisico's zijn goed in te 

schatten. De portefeuille is matig offensief. 
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2. Balans per 31 december 2020 

(na resultaatbestemming) 
 

 

  

ACTIVA 31-dec-20 31-dec-19

Vaste activa

Materiële vaste activa

- Kunstaankopen PM PM

Financiële vaste activa 3.069.235€          3.004.732€          

Vlottende activa

Vorderingen

- Belastingen 4.095€                  2.348€                  

- Overlopende activa -€                       -€                       

4.095€                  2.348€                  

Liquide middelen 344.153€              323.501€              

3.417.483€          3.330.581€          

PASSIVA

Kapitaal

Algemene reserve 3.262.718€          3.321.576€          

Kortlopende schulden 154.765€              9.005€                  

3.417.483€          3.330.581€          
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3. Staat van baten en lasten over 2020 
 

 
 

 

 

  

Exploitatie Exploitatie

2020 2019

Baten

Resultaat uit effecten 91.596€                  461.944€                

Bankrente -€                         

Som der baten 91.596€                  461.944€                

Lasten

Kunstaankopen 150.000€                80.000€                  

Algemene kosten 454€                        403€                        

Som der lasten 150.454€                80.403€                  

Saldo der baten en lasten -58.858€                 381.541€                

Verdeling saldo:

Dotatie algemene reserve -58.858€                 381.541€                

Saldo -58.858€                 381.541€                
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4. Toelichting behorende bij de jaarrekening over 2020 
 

A. Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 
 

1. Algemeen 

 

1.1 Activiteiten 

De activiteiten van Stichting Fonds Willem van Rede bestaan voornamelijk uit het in stand houden en 

beheren van het vermogen dat de Staat der Nederlanden heeft verkregen overeenkomstig de 

uiterste wilsbeschikkingen van Willem van Rede, overleden op 22 maart 1953, alsmede het 

aanwenden van de vruchten van voornoemd vermogen, indachtig hetgeen is bepaald bij de uiterste 

wilsbeschikking verleden op 28 juni 1938 ten overstaan van G.H. Schwegmann, destijds notaris te 

Rotterdam. 

 

1.2 Vestigingsadres 

Stichting Fonds Willem van Rede is feitelijk gevestigd op Gedempte Zalmhaven 4K, 3011 BT te 

Rotterdam, en is ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 64935973. 

 

1.3 Schattingen 

Om de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening te kunnen toepassen, is het 

nodig dat het bestuur van Stichting Fonds Willem van Rede zich over verschillende zaken een oordeel 

vormt, en dat het bestuur schattingen maakt die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening 

opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het in art. 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht 

noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende 

veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de betreffende jaarrekeningposten. 

 

2. Grondslagen van waardering van activa en passiva 

 

2.1 Algemeen 

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 

BW en de Richtlijn voor de jaarverslaggeving C1 Organisaties zonder winststreven die uitgegeven zijn 

door de Raad voor de Jaarverslaggeving. De jaarrekening is opgesteld in euro's. 

Activa en passiva (met uitzondering van het eigen vermogen (kapitaal)) worden in het algemeen 

gewaardeerd  tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijzen of de actuele waarde. Indien geen 

specifieke waarderingsgrondslag is vermeld, vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs. 

 

2.2 Vreemde valuta 

 

2.2.1 Functionele valuta 

De posten in de jaarrekening worden gewaardeerd met inachtneming van de valuta van de 

economische omgeving waarin de stichting haar bedrijfsactiviteiten voornamelijk uitoefent (de 

functionele valuta). De jaarrekening is opgesteld in euro's; dit is zowel de functionele als de 

presentatievaluta van Stichting Fonds Willem van Rede. 

 

2.2.2 Transacties, vorderingen en schulden 

Transacties in vreemde valuta gedurende de verslagperiode zijn in de jaarrekening verwerkt tegen de 

koers op transactiedatum. 
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Monetaire activa en passiva in vreemde valuta worden omgerekend in de functionele valuta tegen de 

koers per balansdatum. De uit de afwikkeling en omrekening voortvloeiende koersverschillen komen 

ten gunste of ten laste van de staat van baten en lasten. 

 

2.3 Materiële vaste activa 

De materiële vaste activa bestaan uit een kunstcollectie. De kunstcollectie is geheel in bruikleen 

gegeven aan Museum Boijmans Van Beuningen te Rotterdam en wordt gewaardeerd op nihil. 

 

2.4 Financiële vaste activa 

 

2.4.1 Effecten 

De onder financiële vaste activa opgenomen effecten, die bestemd zijn om de uitoefening van de 

werkzaamheid van de onderneming duurzaam te dienen, worden gewaardeerd tegen beurswaarde. 

De koersresultaten worden verwerkt in de staat van baten en lasten. 

De transactiekosten, die zijn toe te rekenen aan effecten die na de eerste waardering worden 

gewaardeerd tegen (geamortiseerde) kostprijs met verwerking van de waardeveranderingen via de 

staat van baten en lasten, worden rechtstreeks in de staat van baten en lasten verwerkt. 

 

2.5. Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa 

Stichting Fonds Willem van Rede beoordeelt op iedere balansdatum of er aanwijzingen zijn dat een 

vast actief aan een bijzondere waardevermindering onderhevig kan zijn. Indien dergelijke indicaties 

aanwezig zijn, wordt de realiseerbare waarde van het actief vastgesteld. Indien het niet mogelijk is 

de realiseerbare waarde voor het individuele actief te bepalen, wordt de realiseerbare waarde 

bepaald van de kasstroomgenererende eenheid waartoe het actief behoort. Van een bijzondere 

waardevermindering is sprake als de boekwaarde van een actief hoger is dan de realiseerbare 

waarde; de realiseerbare waarde is de hoogste van de opbrengstwaarde en de bedrijfswaarde. 

De opbrengstwaarde wordt bepaald met behulp van de actieve markt. Voor de bepaling van de 

bedrijfswaarde is bij het contant maken van de kasstromen een disconteringsvoet gehanteerd. Een 

bijzondere-waardeverminderingsverlies wordt direct als een last verwerkt in de staat van baten en 

lasten. 

Indien wordt vastgesteld dat een bijzondere waardevermindering die in het verleden verantwoord is, 

niet meer bestaat of is afgenomen, dan wordt de toegenomen boekwaarde van het desbetreffende 

actief niet hoger gesteld dan de boekwaarde die bepaald zou zijn indien geen bijzondere 

waardevermindering voor het actief zou zijn verantwoord. 

 

2.6. Vorderingen 

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de 

tegenprestatie. Handelsvorderingen worden na eerste waardering gewaardeerd tegen de 

geamortiseerde kostprijs. Een voorziening wegens oninbaarheid wordt in mindering gebracht op de 

boekwaarde van de vordering. 

 

2.7. Liquide middelen 

Liquide middelen bestaan uit banktegoeden met een looptijd korter dan twaalf maanden. Liquide 

middelen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. 

 

2.8. Kortlopende schulden 

Schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde. Transactiekosten die 

direct zijn toe te rekenen aan de verwerving van de schulden worden in de waardering bij eerste 
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verwerking opgenomen. Schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde 

kostprijs. 

 

3. Grondslagen voor bepaling van het resultaat 

 

3.1. Algemeen 

Het resultaat (saldo) wordt bepaald als het verschil tussen het totaal der baten en het totaal der 

lasten. Ontvangsten en uitgaven worden in de staat van baten en lasten toegerekend aan de periode 

waarop ze betrekking hebben. Bij de toerekening wordt een bestendige gedragslijn gevolgd. Dit 

houdt in dat rekening wordt gehouden met de aan een periode toe te rekenen bedragen die in een 

andere periode zijn of worden ontvangen, dan wel betaald. 

Baten waarvoor een bijzondere bestemming is aangewezen, worden afzonderlijk in de (toelichting op 

de) staat van baten en lasten verwerkt onder vermelding van de aard van de bestemming; indien 

deze baten in het verslagjaar niet volledig zijn besteed, worden de nog niet bestede gelden 

gereserveerd in de desbetreffende bestemmingsreserve(s) respectievelijk bestemmingsfonds(en). 

Een onttrekking aan een bestemmingsreserve respectievelijk -fonds wordt als besteding (last) 

verwerkt in de staat van baten en lasten. 

 

3.2. Lasten 

De lasten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij 

betrekking hebben. 

 

3.3. Kunstaankopen 

Kunstaankopen worden bij aankoop direct ten laste van de staat van baten en lasten gebracht. 
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B. Toelichting op de balans 
 

 
 

De reële waarde van de beursgenoteerde effecten, die tegen beurswaarde zijn gewaardeerd, 

bedraagt € 3.069.235 per 31 december 2019 (2019: € 3.004.732). 

 

 
Van de vorderingen heeft € 2.348 een looptijd langer dan een jaar. Er is geen voorziening voor 

oninbaarheid opgenomen. De reële waarde van de vorderingen benadert de boekwaarde ervan, 

gegeven het kortlopende karakter ervan en het feit dat waar nodig voorzieningen voor oninbaarheid 

zijn gevormd. 

 

 
 

 
Het stichtingsvermogen dient enkel besteed te worden ten behoeve van de verwerving van klassiek 

moderne en hedendaagse (buitenlandse) kunstwerken in de geest zoals de heer Willem van Rede bij 

testament heeft vastgelegd en die een aanvulling vormen op de bestaande collectie. Binnen het 

bestuur geldt de stelregel indien het vermogen beneden de € 3,1 miljoen is gedaald er geen klassiek 

moderne en hedendaagse (buitenlandse) kunstwerken worden verworven. 

  

Financiële vaste activa

Effecten

31-12-2020

Stand per 1 januari:

Boekwaarde per 1 januari 3.004.732€          

Mutaties:

Aankopen 2.310.996€          

Koersresultaten 77.250€                

Verkopen 2.323.744€          

Saldo mutaties 64.503€                

Stand per 31 december:

Boekwaarde per 31 december 3.069.235€          

Vlottende activa

31-12-2020 31-12-2019

Interest -€                       -€                       

Te ontvangen dividenbelasting 4.095€                  2.348€                  

4.095€                  2.348€                  

Liquide middelen 31-12-2020 31-12-2019

Bestuursrekening - ABN AMRO NL 53 ABNA 050.02.14.735 205.795€              34.216€                

Vermogensbeheerrekening - ABN AMRO NL 31 ABNA 050.02.14.743 122.436€              273.364€              

Charitas spaarrekening - ABN AMRO NL 89 ABNA 044.78.36.900 15.922€                15.921€                

344.153€              323.501€              

Algemene reserve 31-12-2020 31-12-2019

Stand per 1 januari 3.321.576€          2.940.035€          

Resultaat -58.858€              381.541€              

Stand per 31 december 3.262.718€          3.321.576€          
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De reële waarde van de kortlopende schulden benadert de boekwaarde vanwege het kortlopende 

karakter van de schulden. 

De kortlopende schulden bestaan uit nog te betalen kosten voor de bijdrage aan de aankoop van het 

kunstwerk Bunk House van Paul McCarthy (€ 150.000) en voor beheerkosten van de 

effectenportefeuille (€ 4.765).  

Kortlopende schulden 31-12-2020 31-12-2019

Crediteuren -€                       -€                       

Overige schulden en overlopende passiva 154.765€              9.005€                  

154.765€              9.005€                  
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C. Toelichting op de staat van baten en lasten

In 2020 is door het museum de Bunk House van Paul McCarthy gekocht. Zie hiervoor ook de 

toegevoegde specificatie aangekochte kunstwerken vanaf 2004 op bladzijde 12 en 13. 

Gemiddeld aantal werknemers 

Gedurende het jaar 2020 waren geen werknemers in dienst van de stichting (2019: 0). Het bestuur 

doet zijn werk onbezoldigd. 

Rotterdam, 18 mei 2021 

Stichting Fonds Willem van Rede 

Commissie van aankoop (Bestuurders A) 

De heer drs. K.M.T. Ex 

Mevrouw drs. A. Birnie 

Het bestuur, 

Financiële commissie (Bestuurders B) 

Mevrouw G.J. Reurink 

Mevrouw mr. J.P. van Loon 

De heer prof. mr. L.C. Winkel De heer mr. M.A. van Valen

Algemene kosten

Accountants- en administratiekosten -€   -€    

Bankkosten 163€    164€    

Rechten 291€    287€    

Kamer van Koophandel -€   -48€  

454€    403€    

Bijdragen en kunstaankopen

Paul McCarthy - Bunk House 150.000€    80.000€    

Resultaat uit effecten

Dividenden 31.821€    17.390€    

Couponrente 3.051€     4.815€     

Spaarrente 437€    871€    

Beheerkosten van de effectenportefeuille -20.963€   -30.203€   

Koersresultaat effectenportefeuille 77.250€   469.071€   

91.596€    461.944€    
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Specificaties 
 

Aankopen Stichting Fonds Willem van Rede vanaf 2004 

 

 
  

Aangekocht in 2004

Museum Boijmans Van Beuningen

Carlo Bugatti - Meubelensemble 128.367€        

Historisch Museum 5.870€             

134.237€        

Aangekocht in 2005

Historisch Museum 9.636€             

Historisch Museum 13.264€           

Museum Boijmans Van Beuningen

Ernesto Neto - Cellula Nave 79.412€           

Restauratiewerkzaamheden Bugatti meubelstukken 15.756€           

118.068€        

Aangekocht in 2006

Museum Boijmans Van Beuningen

Piero Fornasetti & Gio Ponti - Trumeau Architettura 126.263€        

Aernout Mik - Refraction 95.000€           

Historisch Museum 2.840€             

224.103€        

Aangekocht in 2007

Nam June Paik - Internet dweller: mpbd.three.cgsspv 151.754€        

151.754€        

Aangekocht in 2008

Yang Fudong - The revival of the snake 160.000€        

160.000€        

Aangekocht in 2009

Geen aankopen

Aangekocht in 2010

Geen aankopen

Aangekocht in 2011

Daan van Golden - Study A.G.  (editie 4/4) 30.000€           

Daan van Golden - Celuy Qui Fut Pris  (editie 2/4) 30.000€           

Yayoi Kusama - Infinity Mirror Room - Phalli's Field (Floor show) 130.000€        

190.000€        
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Aangekocht in 2012

Melanie Smith - Xilitla 41.742€           

Daan van Golden - Aqua Azul 1987 40.000€           

81.742€           

Aangekocht in 2013

Han Hoogerbrugge - La Grande Fête des Voyeurs 8.000€             

Anne Wenzel - z.t. (zwart meisje) 16.000€           

Lara Almarcegui - Ruins in the Netherlands, XIX-XXI 30.000€           

54.000€           

Aangekocht in 2014

Man Ray - Non-Euclidean Object 56.000€           

Man Ray - La Fortune lll 92.500€           

148.500€        

Aangekocht in 2015

René Magritte - Le miroir vivant 660.000€        

660.000€        

Aangekocht in 2016

Geen aankopen

Aangekocht in 2017

Stefan Johansson Straatverlichting langs de Klarälven rivier in Karlstad 158.000€        

Chris Martin - Zonder titel 38.000€           

196.000€        

Aangekocht in 2018

Marcel Breuer - Lattenstuhl 75.000€           

75.000€           

Aangekocht in 2019

Leonora Carrington - Again, the Gemini are in the Orchard 80.000€           

80.000€           

Aangekocht in 2020

Paul McCarthy - Bunk House 150.000€        

150.000€        


