Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht
ANBI Algemeen
1

Algemene gegevens instelling
Naam
Nummer Kamer van
Koophandel

Stichting het Rijksmuseum Fonds
4 1 2 1 4 4 4 3

Contactgegevens. Vul minimaal 1 van de velden Adres, Telefoonnummer of E-mailadres in.
Adres

Hobbemastraat 20, 1071 ZC Amsterdam

Telefoonnummer

0 2 0 6 7 4 7 0 0 0

E-mailadres
Website (*)
RSIN (**)
Actief in sector (*)

www.rijksmuseum.nl
8 0 3 5 0 4 4 6 9

Kunst en cultuur - Kunst en cultuur algemeen
Kunst en cultuur - Kunst en cultuur algemeen
Kunst en cultuur - Kunst en cultuur algemeen

In welke landen is
uw instelling actief? (*)

Nederland

Aantal medewerkers (*)

0

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Aantal vrijwilligers (*)

0

Vrijwilligers die zich regelmatig (meer dan 3 keer per jaar) inzetten voor uw instelling.

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

A.D. Boer

Secretaris
Penningmeester

M.W. Staal

Algemeen bestuurslid

Mevrouw N. Kroes, H.M. Holterman, L.J.R. de Vink, T.S. Schuurman

Algemeen bestuurslid

Mevrouw J.M. van Karnebeek – Thijssen, Mevrouw H.M.N. Dura – van Oord

Overige informatie
bestuur (*)

IB 110 - 1Z*1FOL 

Doelgroepen (*)
(meerdere opties mogelijk)

(*) Optioneel veld, niet verplicht

Algemeen publiek
Alleenstaande ouders
Analfabeten
Chronisch zieken
Dak- en thuislozen
Dieren
Gedetineerden
Gelovigen
Gemeenschappen
Jongeren

Kinderen
Lhbtqi+
Mensen met een beperking
Milieu
Minderheden
Minima
Natuurgebieden
Oceanen en zeeën
Ouderen
Patiënten

Slachtoffers van geweld
Slachtoffers van natuurrampen
Slachtoffers van oorlog
Slachtoffers van seksueel misbruik
Studenten
Verslaafden
Vluchtelingen
Vrouwen en meisjes
Werklozen
Wildlife
Overig

(**) Buiten Nederland gevestigde instellingen moeten het RSIN-nummer verplicht invullen

02 van 06

1

Algemeen (vervolg)
Doelstelling
Statutaire doelstelling
van de instelling.
Wat wil de instelling
bereiken?

Stichting Het Rijksmuseum Fonds is opgericht op 8 december 1994 bij akte verleden
voor notaris mr. H.P.A. Klapwijk te Den Haag en stelt zich krachtens artikel 2 van de
gewijzigde statuten d.d. 22 september 2014 ten doel:
- het aantrekken, het beheren en het beleggen van gelden welke door schenkers ten
bate van het Rijksmuseum te Amsterdam aan
de stichting zijn geschonken;
- het uitkeren van gelden aan het Rijksmuseum, in het kader van het door het
Rijksmuseum geformuleerde beleid, waarbij in beginsel de ter beschikking
gestelde gelden worden aangesproken, tenzij zulks in andere zin met schenkers is
overeengekomen;
- het verlenen van steun in de meest uitgebreide zin des woords aan het Rijksmuseum.

Hoofdlijnen beleidsplan
Geef hier antwoord op onderstaande vragen of vul na de laatste vraag over het beleidsplan de url in naar het beleidsplan.
In dit beleidsplan moet minimaal antwoord gegeven worden op de in dit formulier gestelde vragen over het beleidsplan.

Welke werkzaamheden
verricht de instelling?
Wanneer worden
welke werkzaamheden
uitgevoerd? En hoe
dragen die bij aan het
realiseren van de
doelstelling?

Het Rijksmuseum Fonds werft particuliere schenkers en organisaties die het
Rijksmuseum willen steunen om kunstaankopen te doen, educatieve projecten te
ontwikkelen en onderzoek en restauraties uit te voeren.

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

Particulieren: Fondsen op naam
Particulieren: Nalatenschappen
Particulieren: overige bijdragen
Bedrijven
Loterijorganisaties
Subsidies van overheden
Organisaties zonder winststreven

Bestaande en potentieel nieuwe particuliere schenkers worden gedurende het jaar
benaderd om een bijdrage te doen. Organisaties worden benaderd bij een concreet
project of aankoop.
De steun van particulieren en organisaties is onmisbaar voor het Rijksmuseum om
kunstaankopen te verrichtenen en belangrijke projecten uit te voeren zoals restauraties
en het organiseren van tentoonstellingen die niet uit de reguliere exploitatie van het
Rijksmuseum kunnen worden gefinancierd.
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Algemeen (vervolg)
Op welke manier
en aan welke doelen
worden de verkregen
inkomsten besteed?
Als uw instelling vermogen
aanhoudt, vul dan in
waar en op welke manier
dit vermogen wordt
aangehouden (bijvoor
beeld spaarrekening,
beleggingen etc).

Actief benaderen van particuliere schenkers en organisaties voor het doen van één of
meerjarige donaties.
Schenkingen worden besteed aan:
Educatieve projecten
Tentoonstellingen
Onderzoek en restauratie
Kunstaankopen
Vermogen dat niet direct wordt gebruikt voor de doelstelling wordt belegd op
aangehouden op spaarrekeningen.
Stand Effecten per 31-12-2020 € 19.909.501.
Stand Liquidemiddelen per 31-12-2020: € 14.150.517

Url van het beleidsplan
Vul de link in waar het
beleidsplan te vinden is.

https://www.rijksmuseum.nl/nl/steun/doneer/anbi-informatie

Beloningsbeleid
Beloningsbeleid voor
het statutaire bestuur,
voor de leden van het
beleidsbepalend orgaan
en voor het personeel
(bijvoorbeeld CAO
of salarisregeling).

Het Rijksmuseum Fonds hanteert het bestuursmodel en kent een onafhankelijk en
onbezoldigd bestuur. Dit bestaat uit ten minste vijf en ten hoogste acht natuurlijke
personen. Nieuwe leden worden benoemd door het bestuur, gehoord hebbende de
hoofddirecteur van het Rijksmuseum. Bij de vervulling van vacatures in het bestuur
wordt beoordeeld welke specifieke deskundigheid gewenst is. Leden worden benoemd
voor een periode van drie jaar. Ieder lid kan eenmalig worden herbenoemd voor nog
een periode van drie jaar.
Het Rijksmuseum Fonds heeft geen personeelsleden in dienst. De fondsenwerving
wordt verzorgd door de afdeling Development van het Rijksmuseum onder andere
middels een aantal medewerkers fondsenwerving die geheel werkzaam zijn voor het
Rijksmuseum Fonds. De financiële administratie wordt verzorgd door de afdeling
Financiële Zaken van het Rijksmuseum. Voor de medwerkers van het Rijksmuseum
geldt een CAO regeling.

Activiteitenverslag
Noem de activiteiten
die zijn uitgevoerd.
Of vul bij de volgende
vraag de url in naar het
activiteitenverslag, of de
url naar het jaarrekening
als daarin de activiteiten
van het betreffende
boekjaar duidelijk zijn
beschreven.

https://www.rijksmuseum.nl/nl/over-ons/wat-we-doen/jaarverslagen

Url van het activiteiten
verslag. Vul de link in waar het
activiteitenverslag te vinden is.

https://www.rijksmuseum.nl/nl/over-ons/wat-we-doen/jaarversl
agen

Open

Open
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Balans

3 1 –

Balansdatum

Activa

1 2 – 2 0 2 0

31-12-2020

31-12-2019 (*)

Passiva

31-12-2020

31-12-2019 (*)

Immateriële vaste activa

€

0

€

0

Continuïteitsreserve

€

1.120.000

€

1.120.000

Materiële vaste activa

€

0

€

0

Bestemmingsreserve

€

2.561.768

€

2.402.352

Financiële vaste activa

€ 19.909.501

Herwaarderings
reserve

€

0

€

0

Overige reserves

€

0

€

0

€ 17.912.695

+

€ 19.909.501

€ 17.912.695

Voorraden

€

0

€

0

Vorderingen &
overlopende activa

€

4.062.907

€

7.769.751

Effecten

€

0

€

0

Liquide middelen

€ 14.150.517

€ 15.832.056

+
€ 18.213.424

Totaal

Toelichting
Geef hier een
toelichting bij de
balans of vul de url
naar de jaarrekening
in als hier een
toelichting in is
opgenomen.

+
€

+
€ 23.601.807

+
€ 38.122.925

+

https://www.rijksmuseum.nl/nl/over-ons/wat-we-doen/jaarverslagen

3.522.352

Bestemmingsfondsen

€ 22.700.261

€ 19.899.256

Voorzieningen

€

0

€

0

Langlopende schulden

€

0

€

0

Kortlopende schulden

€ 11.740.896

Totaal

€ 38.122.925

+
€ 41.514.502

+
€

3.681.768

€ 18.092.894

+

+
€ 41.514.502
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Staat van baten en lasten

Baten

2020

2019 (*)

Baten als tegenprestatie voor levering van producten
en/of diensten (omzet)

€

0

€

0

Subsidies van overheden

€

25.000

€

1.900.400

Subsidies van andere instellingen zonder winststreven

€

0

€

0

Overige subsidies

€

0

€

0

Baten van subsidies

€

25.000

€

1.900.400

Baten sponsorbijdragen

€

0

€

0

Giften en donaties van particulieren

€

2.333.370

€

5.659.850

Nalatenschappen

€

-87.612

€

1.411.513

Bijdragen van loterijinstellingen

€

3.259.160

€

3.325.057

Overige giften

€

618.297

€

2.463.696

Giften

€

6.123.215

€

12.860.116

Financiële baten

€

1.048.312

€

2.099.485

Overige baten

€

0

€

0

+

+

+
7.196.527

€

16.860.001

Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)

€

0

€

0

Verstrekte subsidies & giften

€

3.673.168

€

13.900.229

Aankopen en verwervingen

€

0

€

0

Communicatiekosten

€

122.354

€

267.809

Personeelskosten

€

0

€

0

Huisvestingskosten

€

0

€

0

Afschrijvingen

€

0

€

0

Financiële lasten

€

0

€

0

Overige lasten

€

440.584

€

478.788

Som van de lasten

€

4.236.106

€

14.646.826

Saldo van baten en lasten

€

2.960.421

€

2.213.175

Lasten

+

+

+

€

Som van de baten

+

+
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Staat van baten en lasten (vervolg)
Toelichting
Geef hier een toelichting
bij de staat van baten en
lasten of vul de url naar
de jaarrekening in als hier
een toelichting in is
opgenomen.

https://www.rijksmuseum.nl/nl/over-ons/wat-we-doen/jaarverslagen

Url van de jaarrekening
Vul de link in naar de
jaarrekening als u deze
ook hebt gepubliceerd.

https://www.rijksmuseum.nl/nl/over-ons/wat-we-doen/jaarversl
agen

Open

