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 t Rabobank Regio Den Haag
 t NN Group
 t Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn Advocaten 

 en Notarissen
 t Aronson Antiquairs BV
 t Stijl Advocaten
 t Hizkia van Kralingen
 t Mercedes-Benz Dealer Bedrijven
 t De Bijenkorf
 t Hotel Des Indes
 t Givenchy Parfum
 t Partners van de Mondriaan Business Club 

 van het Gemeentemuseum
 t Alle organisaties die een evenement in 

 het Gemeentemuseum organiseerden

 t UNICEF Nederland
 t Het Voedingscentrum

Daarnaast danken wij de vele  organisaties en individuen die 
de tentoonstellingen  inhoudelijk mede mogelijk maakten.

Zonder de steun van partners, subsidiënten, 
sponsors, schenkers en onze Vriendenvereniging 
zou het Gemeente museum zijn doelen niet kunnen 
realiseren. Wij bedanken daarom: 

 t Gemeente Den Haag
 t BankGiro Loterij
 t Mondriaan Fonds
 t Vereniging Rembrandt

 t VSBfonds
 t Stichting De Versterking
 t Fonds 21
 t K.F. Hein Fonds
 t M.A.O.C. Gravin van Bylandt Stichting 
 t De Gijselaar-Hintzenfonds
 t Stichting Gifted Art

 t Vrienden van het Gemeentemuseum Den Haag
 t Vrienden van de Paleiswinkel
 t De heer en mevrouw Kroese-Duijsters
 t En diverse andere particuliere schenkers

 t Nalatenschap de heer H.W. Harten
 t En enkele andere erfl aters
 t Alle bruikleengevers

MET DANK AAN
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Marijn Akkermans, Man with Hat and Boy in Coat, 2003, tekening. 
Verworven in 2016.

terug naar INHOUDSOPGAVE

Een belangrijk deel van de dynamiek van het Gemeentemuseum 
Den Haag komt voort uit de 35 tentoonstellingen die wij 
jaarlijks organiseren. Naast minstens twee grote internationale 
tentoonstellingen, onze jaarlijkse modetentoonstelling 
en presentaties van toegepaste kunsten, verrast het 
Gemeentemuseum bezoekers ook met solo’s van kunstenaars 
die bij het grote publiek nog nauwelijks bekend zijn. 

In november 2016 openden wij het eerste grote overzicht in 
Nederland van de Amerikaanse Alice Neel (1900-1984). Ze 
was vooral een schilder van portretten, of zoals ze het zelf 
noemde een ‘verzamelaar van zielen’. Met haar schilderstijl 
legde ze niet alleen het uiterlijk van de geportretteerde vast, 
maar ook diens stemming, onzekerheid of ijdelheid. Neel 
werd tot voor kort vooral door kenners gezien als een van de 
meest belangrijke portretschilders van de twintigste eeuw 
en een inspiratiebron voor hedendaagse kunstenaars als 
Marlene Dumas, Rinus Van de Velde en Elizabeth Peyton. Het 
Gemeentemuseum heeft het werk nu bij een bredere groep 
kunstliefhebbers bekend gemaakt. Van de tentoonstellingen 
die we in het buitenland organiseerden was de Mondriaan 
tentoonstelling in Brazilië met meer dan 1 miljoen bezoekers 
de best bezochte tentoonstelling wereldwijd. Dat is een 
geweldig resultaat. 

Om een nieuw publiek te bereiken en kunstbeleving ook 
buiten het museum mogelijk te maken, gaan we nieuwe 
samenwerkingen aan. Zoals met de Koninklijke Schouwburg 
voor De Grote Kunstshow, waarin tien topstukken uit de 
museumcollectie op theatrale wijze ten tonele werden gevoerd.

De collectie werd het afgelopen jaar ook weer verrijkt, met 
een aantal verwervingen op onder meer het gebied van 
internationale moderne en hedendaagse kunst. Zo is het 
glasvenster van Bridget Riley op de eregalerij een mooie 
toevoeging op de reeks permanente installaties in ons 
Berlagegebouw.  

Het gebouw van het GEM/Fotomuseum werd in 2016 
aangepast waardoor het Fotomuseum nu beschikt over 
vier royale zalen. Hierdoor kunnen oude en hedendaagse 
fotografi e, design én eigen collectie naast elkaar getoond 
worden.

2016 was ook het jaar waarin onze Vriendenvereniging, 
waaruit het Gemeentemuseum ontstaan is, haar 150-jarig 
bestaan vierde. Het museum kreeg voor deze gelegenheid 
van de Vrienden de door Atelier van Lieshout met veel gevoel 
voor ironie ontworpen informatiebalie ‘Henry’ geschonken. 
Een knipoog naar Berlages Belgische tijd- en vakgenoot Henry 
Van de Velde. De acht meter hoge sculptuur nodigt uit je blik 
omhoog te richten, naar de architectuur van Berlage en het 
licht dat hij zo mooi naar binnen laten komen. 

Ik kijk terug op een bijzonder geslaagd jaar waarin het 
museum nationaal en internationaal zoveel mensen wist te 
bereiken. Hiervoor wil ik alle medewerkers en betrokkenen 
hartelijk danken.

Benno Tempel, directeur

VOORWOORD
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Het Gemeente museum Den Haag is als openbare 
kunstinstelling altijd op zoek naar nieuwe manieren om in 
contact te komen met grote en diverse bezoekersgroepen. 
We zien het als voornaamste opdracht onze vooraanstaande 
positie, zowel nationaal als internationaal, als hoogwaardig 
museum voor moderne en eigentijdse kunst te handhaven 
en, voor zover nodig, verder uit te bouwen. Het Gemeente-
museum Den Haag wil een open, creatief en dynamisch 
museum zijn, met een sterke verankering in de samenleving. 
Dit wordt gerealiseerd door een zorgvuldig beheer 
en ontsluiting van de collectie, een actief en gedurfd 
tentoonstellingsbeleid en een verwervingsbeleid dat zich 
richt op uitzonderlijke en wezenlijke toevoegingen aan het 
openbaar kunstbezit. 

MISSIE
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BIJZONDERE VERWERVINGEN

Het Gemeentemuseum Den Haag verwierf in   
2016 met steun van de Vereniging Rembrandt 
en het Mondriaan Fonds het schilderij Slide, 
twee tekeningen en een schets van Lee Lozano 
(1930-1999). In tegenstelling tot het werk 
van haar vrienden Sol LeWitt en Carl Andre 
heeft geen enkel Nederlands museum werk 
van Lozano in de collectie. De Amerikaanse 
kunstenares is daarmee een van de best 
bewaarde geheimen van de naoorlogse 
avant garde. Slide is een van haar beroemde 
Verb Paintings. In deze abstracte schilderijen 
laat Lozano kleurvlakken, panelen en verfrich-
tingen met elkaar wringen, botsen en glijden in 
één seksueel geladen geheel.

Jan Wattjes, Zonder titel (Artist’s Studio), 2008. 
olieverf op doek. Verworven in 2016.

Lee Lozano, Slide, 
1965. olieverf op doek
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Het Gemeentemuseum Den Haag is een van de meest 
veelzijdige kunstmusea van Nederland en beheert de 
kunstcollectie van de gemeente Den Haag. Met ruim 
160.000 objecten is dit – na het Rijksmuseum – de grootste 
kunstcollectie van Nederland. Het Gemeentemuseum behoort, 
samen met Museum Boijmans Van Beuningen in Rotterdam en 
het Stedelijk Museum Amsterdam, tot de top drie musea voor 
moderne kunst. 

De collectie bestaat uit beeldende kunst, toegepaste kunst, 
mode en muziekinstrumenten. 
Het prachtige art deco gebouw van H.P. Berlage is bovendien 
een van de topstukken van de collectie. Het museum beheert, 
conserveert en restaureert deze ‘schatten’ op een hoog-
waardige, zorgvuldige en e�  ciënte wijze. 

Het museum volgt en signaleert actuele trends in de 
hedendaagse kunst en vormgeving. Zo ook in 2016. In 
het verzamelbeleid ligt de focus op de versterking van 
deelcollecties. Het museum koopt bovendien vooral met 
terugwerkende kracht aan. Pas als het spreekwoordelijke 
stof is neergedaald en de betekenis van een stroming, stijl 
of kunstenaar kan worden gewogen, gaat het museum 
eventueel tot verwerving over. 

De komende periode versterkt het museum vooral de 
internationale collectie moderne kunst uit de periode 
1960-1980. Het accent ligt op kunstenaars die moeilijk zijn in 
te passen in bijvoorbeeld Pop Art of Conceptuele Kunst. Zo 
heeft het museum in 2016 een indrukwekkend schilderij en 
twee tekeningen van de Amerikaanse schilder Lee Lozano 
aangekocht. Ook gaat extra aandacht uit naar de collectie 
negentiende-eeuwse kunst. 

De fotografi ecollectie kreeg in 2016 een vaste plek in de 
nieuwe opzet  van het GEM/Fotomuseum. Bovendien 
heeft het museum de wens uitgesproken om de collectie 
Delfts aardewerk en Aziatisch keramiek – een van de meest 
hoogwaardige ter wereld – permanent in het voormalige 
winterpaleis in Den Haag van koninginmoeder Emma te 
presenteren. 

COLLECTIES
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Karel Appel, Vlammend Kind met Hoepel, 1961, olieverf op 
doek,  320 x 230 cm. , collectie Musée d’Art Moderne de 
la Ville de Paris, France. © Karel Appel Foundation, c/o 
Pictoright Amsterdam, 2015

Audrey Hepburn in Breakfast at Ti� any’s. Foto: George 
Rinhart/Getty Images

Jan Toorop (ontwerp), Delftsche Slaolie, 1895, A�  che, 
kleurenlithografi e, collectie Gemeentemuseum Den Haag
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Het Gemeentemuseum programmeert jaarlijks 35
tentoonstellingen waaronder minstens twee grote 
internationale tentoonstellingen en een modetentoonstelling. 
Naast grote publiekstrekkers als Karel Appel, Jan Toorop 
en Hubert de Givenchy – To Audrey with Love bediende het 
museum in 2016 ook de echte liefhebber met presentaties 
als Kijk! Glas en Constant – New Babylon. Daarnaast laat 
het Gemeentemuseum bezoekers graag kennismaken met 
kunstenaars die zij tot dan toe misschien niet kenden. 
Zo kreeg Alice Neel in Nederland de erkenning die zij verdient. 
Ook de in zijn thuisland België al zeer bekende kunstenaar 
Rinus Van de Velde, die de Projectenzaal naar zijn hand zette, 
oogstte veel waardering. 

Daarnaast organiseerde het Gemeentemuseum 
tentoonstellingen in het buitenland, die goed werden bezocht: 
Jan Toorop in Villa Stuck in München, Gerard Petrus Fieret 
in Le BAL in Parijs en Mondrian e o movimento De Stijl in 
Brazilië, met meer dan 70 werken uit de collectie van Piet 
Mondriaan, werden met veel enthousiasme ontvangen. Deze 
laatste tentoonstelling was met meer dan 1 miljoen bezoekers 
zelfs de best bezochte tentoonstelling wereldwijd. In 2017 
keren álle werken van Mondriaan huiswaarts voor het feestjaar 
Mondriaan tot Dutch Design. 100 jaar De Stijl. 

TENTOONSTELLINGEN
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Gustav Klimt (1862-1918) Judith I, 1901
Olieverf en verguldsel op doek, 84 x 42 cm
Österreichische Galerie Belvedere, © Belvedere, Vienna
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OVERZICHT ALLE TENTOONSTELLINGEN

GEMEENTE MUSEUM DEN HAAG

 — KAREL APPEL - RETROSPECTIEF
 16 januari t/m 16 mei 2016

 — DE VERGETEN TIJD
 16 januari t/m 16 mei 2016

 — KAREL APPEL UIT DE KAPPERSZAAK IN DE DAPPERSTRAAT  
 - HARRIE GEELEN & IMME DROS
 16 januari t/m 16 mei 2016

 — JESSE WINE - YOUNG MAN RED
 6 februari t/m 16 mei 2016

 — JAN TOOROP
 26 februari t/m 29 mei 2016

 — KITTY CROWTHER - JAN TOOROP. HET LIED VAN DE TIJD
 26 februari t/m 16 mei 2016

 — KLIMT - SCHIELE / JUDITH EN EDITH
 12 maart t/m 19 juni 2016

 — WOJCIECH WEISS - DE TROTS VAN POLEN
 19 maart t/m 12 juni 2016

 — IETS OM NIETS - WERKEN VAN HELLY OESTREICHER
 12 maart t/m 21 augustus 2016

 — ZILVERKUNST IN NEDERLAND
 16 april t/m 21 augustus 2016

 —  HAAGS ZILVER
 16 april t/m 6 november 2016

 —  CONSTANT: SPELEN IN NIEUW BABYLON - 
MARTIJN VAN DER LINDEN EN MARANKE RINCK

 28 mei t/m 9 oktober 2016

 —  CONSTANT NEW BABYLON - AAN ONS DE VRIJHEID
 28 mei t/m 25 september 2016

 — AXEL VAN DER KRAAN
 28 mei t/m 25 september 2016

 — BRIDGET RILEY - THE CURVE PAINTINGS. 1961-2014
 25 juni t/m 23 oktober 2016

 — BASELITZ, LÜPERTZ, PENCK, IMMENDORFF -
 DUITSE NIEUWE FIGURATIE
 18 juni t/m 6 november 2016

 — TOMAS RAJLICH - VERFSTRUCTUREN
 15 oktober t/m 22 januari 2017

 — VAN RODIN TOT BOURGEOIS - SCULPTUUR IN DE 20E EEUW
 15 oktober t/m 22 januari 2017

 — (BIJ)GELOOF
 9 juli t/m 29 januari 2017

 — ALICE NEEL - SCHILDER VAN DE ZIEL
 15 november t/m 12 februari 2017

 — KIJK! GLAS
 3 september t/m 12 maart 2017

 — MARIA VAN KESTEREN
 12 november t/m 19 maart 2017
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Robin de Puy, William & Leuxian, Evanston, 
Wyoming, 2015.
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FOTOMUSEUM

 — ROBIN DE PUY - IF THIS IS TRUE
 19 maart t/m 26 juni 2016

 — ARNO NOLLEN - JUST
 2 juli t/m 18 september 2016

 — LARA GASPAROTTO - ASK DE DUSK
 17 december t/m 26 februari 2017

 — NACHT ONTWAAKT
 17 december t/m 26 februari 2017

 — WERNER BISCHOF - STANDPUNTEN
 17 december t/m 7 mei 2017

LOUNGE GEMBER

 — KOFFIE? - IVO VAN DER BENT
 19 maart  t/m 4 september 2016

 — T-SHIRT TYPES - OP DE RUG GEZIEN 
 DOOR SUSAN BARNETT
 15 september t/m 5 maart 2017

 —  PHILIP HOPMAN - HUBERT DE GIVENCHY: 
VOOR AUDREY MET LIEFS

 26 november t/m 26 maart 2017

 — HUBERT DE GIVENCHY: TO AUDREY WITH LOVE
 26 november t/m 26 maart 2017

 —  RINUS VAN DE VELDE
 3 december t/m 5 maart 2017

 — DE VOGELS - TED VAN LIESHOUT & LUDWIG VOLBEDA
 26 november t/m 11 juni 2017

GEM, MUSEUM VOOR ACTUELE KUNST

 — FRANSJE KILLAARS - TEXTILE COLOR FIELDS
 30 januari t/m 1 mei 2016

 — AUKJE KOKS - PURE POSITIVE ENERGY
 30 januari t/m 1 mei 2016

 — NICK VAN WOERT - VIOLENCE
 14 mei t/m 4 september 2016

 — ANTE TIMMERMANS - O0
 14 mei t/m 4 september 2016

 — SOL LEWITT – A TRIBUTE
 17 december t/m 9 april 2016
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Constant, Gezicht op New Babylonische sectoren, 
1971, aquarel en potlood op fotomontage, collectie 
Gemeentemuseum Den Haag
Foto: Tom Haartsen
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 — MONDRIAN E O MOVIMENTO DE STIJL - RIO DE JANEIRO
 CENTRO CULTURAL DO BANCO DO BRASIL, 
 RIO DE JANEIRO
 11 oktober 2016 t/m 9 januari 2017

 — JAN TOOROP (1858–1928)
 MUSEUM VILLA STUCK, MÜNCHEN
 27 oktober 2016 t/m 29 januari 2017

 — CONSTANT - NEW BABYLON
 MUSEO NACIONAL REINA SOFIA, MADRID
 20 oktober 2016 t/m 29 februari 2017

 — VROEGE MONDRIAAN SCHILDERIJEN
 VILLA MONDRIAAN, WINTERSWIJK
 14 april 2015 t/m 13 april 2017

EXTERN

 — MONDRIAN E O MOVIMENTO DE STIJL - SÃO PAULO
 CENTRO CULTURAL DO BANCO DO BRASIL, SÃO PAULO
 25 januari t/m 4 april 2016

 — THE AMAZING WORLD OF M.C. ESCHER
 MAX ERNST MUSEUM, BRÜHL
 20 februari t/m 22 mei 2016

 — MONDRIAN E O MOVIMENTO DE STIJL - BRASILIA
 CENTRO CULTURAL DO BANCO DO BRASIL, BRASILIA
 21 april t/m 4 juli 2016

 — GERARD PETRUS FIERET - LE BAL
 LE BAL, PARIJS
 25 mei t/m 28 augustus 2016

 — DE GROTE KUNSTSHOW
 KONINKLIJKE SCHOUWBURG
 3 september 2016

 — MONDRIAN E O MOVIMENTO DE STIJL - BELO HORIZONTE
 CENTRO CULTURAL DO BANCO DO BRASIL, 
 BELO HORIZONTE
 20 juli t/m 26 september 2016
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Jonge bezoeker in trappenhuis met muurschildering 
van Soll LeWitt.
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Samen met Collectie en Tentoonstellingen is Educatie een van 
de drie inhoudelijke pijlers van het Gemeentemuseum. 

BASISONDERWIJS 
Op het gebied van cultuureducatie in het basisonderwijs zijn 
de ontwikkelingen de laatste jaren stormachtig geweest. 
In 2013 ontstond CultuurSchakel vanuit het Deltaplan 
Cultuureducatie Den Haag en het meerjarenbeleidsplan 2013-
2016 (Haagse Nieuwe). Met het project Cultuuronderwijs op 
zijn Haags (COH) zorgt CultuurSchakel –in opdracht van de 
gemeente- ervoor dat iedere Haagse basisschoolleerling tijdens 
zijn schoolcarrière cultuur ervaart. In 2016 hebben bijna 15.000 
basisschoolleerlingen het museum bezocht, waarvan het 
overgrote deel in het schooljaar 2016/2017. 
 
Daarnaast biedt het museum een uitgebreid programma voor 
alle groepen van het primair onderwijs. In 2016 waren dat 24 
verschillende museumlessen waarmee kinderen kennismaakten 
met zowel tijdelijke tentoonstellingen alsook de vaste collectie-
presentaties. Verder neemt het Gemeentemuseum Den Haag 
deel aan het Cultuurmenu van de Stichting Gezamenlijke 
Projecten Haagse Musea.

Om beter aan te sluiten bij de toekenning van het cultuurbudget 
aan basisscholen heeft het Gemeentemuseum besloten om in 
plaats van een groepstarief een tarief per leerling vast te stellen 
waarmee een klas het museum kan bezoeken. 
Voor het schooljaar 2016 / 2017 is dat vastgesteld op € 1,- per 
leerling. Daarmee hanteert het museum dezelfde tarieven als 
in voorgaande jaren. Dit tarief is bewust niet kostendekkend, 
vanwege het grote belang dat het museum toekent aan 
cultuureducatie voor het basisonderwijs.

VOORTGEZET ONDERWIJS EN MBO
In 2016 namen in totaal 18.472 leerlingen van het vo en mbo 
deel aan een inspirerend programma van rondleidingen, 
kijkwijzers en workshops. De activiteiten sloten aan bij de grote 
tentoonstellingen en collecties van het Gemeentemuseum, 
de kerndoelen van de onderbouw of de eindtermen van het 
examen. Onverminderd populair waren de examenkijkwijzers 
voor vmbo, havo en vwo bij de examens oude stijl (tekenen-
handvaardigheid-textiele werkvormen en kunstvakken 2). Deze 
examenkijkwijzers werden in 2016 door rond 1900 leerlingen 
gebruikt, aan de examenrondleiding Kunst (algemeen) namen 
nog eens 665 leerlingen deel.
Bijzonder trots is het Gemeentemuseum op haar vaste 
samenwerkingsverbanden met scholen zoals het Mariscollege 
en de Johan de Witt Scholengroep, en andere instellingen in 
Den Haag. Zo hebben er in 2016 in het kader van de Kunstroute 
(een samenwerking van de Johan de Witt Scholengroep, het 
Nationale Theater, Korzo Theater en Filmhuis Den Haag) 2000 
leerlingen het Gemeentemuseum bezocht. 
Specifi ek voor mbo studenten met een opleiding richting mode 
heeft het Gemeentemuseum een eigen programma ontwikkeld. 
De twee nieuwe masterclasses zijn als pilot gestart en sluiten 
aan bij de kwalifi catiedossiers van de opleidingen. De nieuwe 
masterclasses kunnen gedurende het hele jaar worden geboekt. 

EDUCATIE
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Alice Neel, Jackie Curtis and Ritta Redd, 1970 
Olieverf op doek, 152.40 x 106.40 cm, 
The Cleveland Museum of Art, Leonard C. Hanna, Jr. Fund 
2009.345 
© The Estate of Alice Neel

terug naar INHOUDSOPGAVE

MARKETING EN COMMUNICATIE

Gemeentemuseum Den Haag heeft in 2016 weer vele 
bezoekers mogen verwelkomen. De teller stond aan het 
einde van het jaar op 410.000, waaronder 15.000 scholieren. 
Hiermee eindigde het museum wederom in de top 10 van 
de best bezochte musea in Nederland. 

De PR voor het museum was het afgelopen jaar navenant 
groot. De tentoonstellingen van de bekende grote kunstenaars 
als Karel Appel, Jan Toorop en Hubert de Givenchy,
maar ook de tentoonstellingen voor de liefhebbers zoals 
Kijk! Glas en Constant – New Babylon, Rinus van der Velde 
en Alice Neel – Schilder van de ziel trokken een groot aantal 
bezoekers. Telkens weer weet het museum op basis van de 
artistieke inhoud van de kunst het publiek te boeien en te 
binden. Steeds beter weet het museum dit ook in het 
buitenland onder de aandacht te krijgen met een in 2016 
sterk toegenomen aandacht in de buitenlandse media. 
De samenwerking met Nederlandse topmusea, bijvoorbeeld in 
het initiatief Kunstholland, dat zich richt op de bekendheid van 
de Nederlandse kunstmusea op de Duitse markt, draagt hier 
zeker aan bij. 

2016 was ook het jaar van de warming up voor het grote 
feestjaar van Mondriaan tot Dutch Design in 2017. Vanwege 
het 100-jarig bestaan van de kunstbeweging De Stijl staat 
Piet Mondriaan een jaar lang in het stralende middelpunt. 
Het landelijk themajaar is een initiatief van het Nationaal Bureau 
van Toerisme en richt zich primair op de buitenlandse markt. 
Samen met de Gemeente Den Haag, Den Haag Marketing 
en vele bedrijven is het doel dit themajaar ook groots in 
Den Haag te vieren. Onderdeel van deze ´warming uṕ  was 
ook het vernieuwen van de website van het Gemeentemuseum 
met onder andere ruim aandacht voor het digitaal presenteren 
van de vaste collectie van het museum. 
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Speciale avond voor Bright Minds in de Tuinzaal.

terug naar INHOUDSOPGAVE

Medio 2016 werd de afdeling Partnerships & Events 
(voorheen Commerciële Zaken) een zelfstandige afdeling 
naast Marketing & Communicatie, rapporterend aan de zakelijk 
directeur. De afdeling heeft als doel groter fi nancieel draag-
vlak onder fondsen, particulieren en bedrijven te realiseren 
en organiseert commerciële, culturele en maatschappelijke 
evenementen. De afdeling schrijft en ondersteunt aanvragen 
bij uiteenlopende fondsen, waarvan de meeste gehonoreerd 
worden. Ook de activiteiten van en voor de BankGiro Loterij 
worden gecoördineerd vanuit de afdeling.

ZAKELIJK
Rabobank Regio Den Haag stapte vol enthousiasme in als 
sponsor van het Gemeentemuseum. Gezamenlijk maken de 
bank en het museum in een meerjarig partnership museum-
lessen bereikbaar voor kinderen in een aantal gemeenten in 
de regio Den Haag. Van alle basisscholen in deze gemeenten 
mag één klas kosteloos naar het museum, inclusief busvervoer, 
museumles en goodiebag. Op die manier wordt een stevige 
impuls gegeven aan museumbezoek door basisschoolkinderen 
in de regio. 
NN Group maakte in 2016 twee tentoonstellingen mogelijk: 
Kleur Ontketend en Van Rodin tot Bourgeois: Sculptuur in 
de 20ste eeuw. Bij de tentoonstelling Hubert de Givenchy. 
To Audrey with love wist het Gemeentemuseum diverse 
partners aan zich te verbinden waaronder Mercedes-Benz 
Dealer Bedrijven. Het Fotomuseum Den Haag wist zich ook in 
2016 gesteund te worden door hoofdsponsor Pels Rijcken & 
Droogleever Fortuijn advocaten en notarissen. De bedrijven-
club van het Gemeentemuseum, Stichting Mondriaan Business 
Club, groeide in 2016 gestaag naar 30 leden. 

PARTICULIER
Het 150-jarig bestaan van de Vriendenvereniging van het 
Gemeentemuseum gaf aanleiding voor verschillende feestelijke 
evenementen gedurende 2016: zoals een speciaal jubileum-
tijdschrift en een spetterend eindfeest in december, waar 
het jubileumcadeau van de Vrienden aan het museum werd 
onthuld: de nieuwe ontvangstbalie in de hal van het museum, 
ontworpen door Atelier Van Lieshout. Het aanzien van de 
entree werd aangepast door wijlen de heer Harten. Hij liet een 
bedrag na waarmee de garderobe kon worden aangepast. 
Er vonden diverse activiteiten plaats voor Bright Minds, de 
club voor young en midcareer professionals van het museum 
evenals verschillende bijeenkomsten voor particuliere dona-
teurs. De positieve ontwikkelingen rond het particuliere mece-
naat waren aanleiding om half 2016 een senior medewerker 
particuliere fondsenwerving aan te stellen. Kunstenaar Bridget 
Riley stelde zeefdrukken ter beschikking voor de start van een 
unieke crowdfundingactie. Mede dankzij de verkoop van deze 
prenten kon het museum het permanente werk Dance van 
Bridget Riley op de Erezaal laten plaatsen. 

EVENEMENTEN
In 2016 werd het gebruik van het museum en met name de 
Tuinzaal als evenementenlocatie verder geprofessionaliseerd. 
Er vonden in totaal 142 evenementen plaats, waaronder 72 
commerciële partijen met in totaal een omzet van € 449.009 
en een nettowinst van € 248.999. Er werden door de afde-
ling zeer uiteenlopende evenementen georganiseerd voor 
commerciële en culturele partijen, waaronder Gemeente 
Den Haag, verschillende ministeries, Rabobank, BankGiro 
Loterij, UNICEF Nederland, De Bijenkorf, het Mondriaan 
Fonds en culturele platforms zoals Dag in de Branding en de 
Museumnacht. Er werden concertseries georganiseerd rond 
violist Joseph Puglia en pianist Michiel Borstlap. Openingen 
kunnen dankzij de professionalisering van evenementen op een 
steeds hoger niveau plaatsvinden. 

PARTNERSHIPS & EVENTS
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Workshop portret schilderen tijdens een 
Stadsdeelavond in 2016.

terug naar INHOUDSOPGAVE

MAATSCHAPPELIJKE ACTIVITEITEN
De afdeling was ook verantwoordelijk voor verschillende 
maatschappelijke activiteiten op het snijvlak van marketing/
educatie/sociale participatie, met één gespecialiseerde 
medewerker. Het zeer succesvolle Stadsdelenproject 
(2009-2013) kreeg medio 2016 een vervolg met 3 avonden 
voor 4 stadsdelen. Er kwamen 1700 bezoekers op af. 
Voor reguliere bezoekers was er een groot aanbod van 
rondleidingen en lezingen. In het activiteitenprogramma Kunst 
op Zondag werden er 31 lezingen geprogrammeerd waar in 
totaal 1623 bezoekers op afkwamen. In navolging van eerdere 
maatschappelijke partnerships met Natuurmonumenten 
en het Voedingscentrum vond het museum dit jaar een 
maatschappelijk partner in UNICEF Nederland rond de 
tentoonstelling Hubert de Givenchy - to Audrey with love. Het 
museum wijdde een zaal aan Audrey Hepburns werk voor 
UNICEF. Daarnaast wierf het museum tijdens de looptijd van 
de tentoonstelling fondsen voor de organisatie, onder andere 
door een deel van de opbrengst van merchandise te doneren. 
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In 2016 heeft de Raad van Toezicht vijf keer vergaderd. Naast 
de vier reguliere vergaderingen is een aparte vergadering 
gehouden over de mogelijkheden van het Eschermuseum in 
de Amerikaanse Ambassade. In de overige vergaderingen 
is stilgestaan bij de kwartaalrapportages, begroting en 
jaarrekening. 

De conservator van het vernieuwde Fotomuseum Den Haag 
heeft een toelichting gegeven op de geschiedenis van het 
Fotomuseum. In het in 2016 uitgebreide Fotomuseum kunnen 
nu vier fototentoonstellingen tegelijkertijd plaatsvinden die op 
elkaar worden afgestemd. 

In 2016 is ook de beleidsnota ‘Personeelsbeleid 
Gemeentemuseum’ verschenen. De Raad van Toezicht 
onderstreept het belang voor verdere professionalisering 
en draagkracht bij de medewerkers. In het voorjaar van 
2016 heeft de museumdirectie in samenspraak met 
de Ondernemingsraad en na het uitvoeren van een 
cao-vergelijking tussen de Museum cao en die van de 
gemeente Den Haag, besloten over te stappen naar 
de Museum cao. De Raad van Toezicht is regelmatig 
geïnformeerd over het traject van de cao-wijziging en de 
overgangsregeling.

In aanwezigheid van het hoofd Marketing en Communicatie is 
stilgestaan bij een eventuele aanscherping van de identiteit en 
naamgeving van het Gemeentemuseum.

De Raad van Toezicht is twee keer aanwezig geweest bij een 
overleg tussen directie en Ondernemingsraad in het kader 
van artikel 24 uit de wet op de Ondernemingsraden. De Raad 
van Toezicht heeft een zelfevaluatie laten uitvoeren en een 
functioneringsgesprek met de directeur gevoerd. De Raad 
hanteert de Code Cultural Governance.

De Raad van Toezicht van de Stichting 
heeft de volgende samenstelling:

 t  De heer Prof. Dr. C.N. Teulings,  voorzitter sedert 
25 september 2013,  termijn herbenoeming 2017

 t  Mevrouw G. Bekman, lid sedert 1 december 2011, 
treedt af in 2019

 t  De heer C.J. van den Driest, lid sedert 1 december 2011, 
treedt af in 2019

 t  Mevrouw mr. Y. van Rooy, lid sedert 1 december 2014, 
termijn herbenoeming 2018

 t  De heer H.W. Breukink, lid sedert 17 september 2015, 
termijn herbenoeming 2019

 t  Mevrouw ir. M.W.L. van Vroonhoven, 
lid sedert 17 september 2015, termijn herbenoeming 2019

RAAD VAN TOEZICHT
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RESULTAAT 2016 EN VERMOGEN
PER 31 DECEMBER 2016

ALGEMEEN
In de jaarrekening 2015 is een deel (€. 665.000,-) van het 
totale overschot toegevoegd aan het vrij beschikbaar 
vermogen.  Dit is nodig geweest om extra uitgaven ten 
opzichte van de begroting 2016 mogelijk te maken. Het gaat 
hierbij om extra uitgaven die bewust worden gedaan vanwege 
de sterk opgaande lijn die het museum heeft ingezet en zoveel 
mogelijk wil vasthouden. Het tentoonstellingsprogramma 
heeft een extra impuls gekregen door het organiseren van 
twee niet geplande tentoonstellingen. Eén over een bijzonder 
werk van Gustave Klimt en een tentoonstelling van Bridget 
Riley. Parallel hieraan is het marketingbudget voor 2016 even-
eens opgehoogd.  Het extra budget maakt het ook mogelijk 
om zaken in gang te zetten die al langer een wens waren 
van het museum maar vanwege fi nanciële beperkingen niet 
mogelijk waren. Het gaat om een traject ter versterking van de 
website en het extern uitvoeren van een onderzoek naar de 
identiteit van het museum. Door de toegenomen drukte in het 
museum is er dringend behoefte aan een beter geoutilleerd 
entree gebied. Een tweede nieuwe garderobe en een nieuwe 
informatiebalie zijn het meest in het oog springend. Daarnaast 
is het GEM/Fotomuseum verbouwd voor de uitbreiding 
van het Fotomuseum om aantrekkelijker aanbod te kunnen 
programmeren. Deze extra incidentele uitgaven zijn zichtbaar 
in de diverse lasten van de begrotingsposten. In de toelichting 
op de staat van baten lasten over 2016 worden deze inciden-
tele uitgaven specifi ek toegelicht.

FINANCIËN
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BATEN
De totale baten bedroegen in 2016 €. 17.271.320,-  waarvan 
€. 3.345.726,- aan publieksinkomsten. De totale baten waren 
hiermee €. 2.727.320,- hoger dan begroot. Mede dankzij de 
goede bezoekcijfers bij de tentoonstellingen Karel Appel, Alice 
Neel en Hubert de Givenchy stegen de publieksinkomsten. 
Daarnaast is er incidenteel een overige subsidie ontvangen 
van totaal €. 600.000,- voor de aankoop van het kunstwerk 
van de kunstenaar Lee Lozano. 

De totale baten bestaan voor 31 % uit eigen inkomsten zoals 
de publiekinkomsten, commerciele activiteiten en sponsoring. 

LASTEN
De totale lasten bedroegen in 2016  €.17.743.236,- en waren 
daarmee €. 3.149.236,-  hoger dan begroot. De oorzaak 
hiervan ligt vooral aan de extra incidentele uitgaven: bouwkun-
dige aanpassingen in het museum, versterking van de website 
en een extra impuls van het  tentoonstellingsprogramma. 
Daarnaast is er een kunstwerk aangekocht van de kunstenaar  
Lee Lozano voor €. 900.000,-.
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VERMOGEN
Het saldo uit de gewone bedrijfsvoering komt uit op een 
tekort van €. 444.000,- (inclusief de rentebaten en -lasten van 
€ 27.917,-).  Het resultaat 2016 krijgt de volgende bestemming;

1. €.31.123,- wordt onttrokken uit het bestemmingsfonds   
 Reserve kunstverzameling.

2. €.2.000,- wordt als renteopbrengsten toegevoegd aan 
 het bestemmingsfonds 
 Legaat van Dijk Eussen.

3. €.95.500,- wordt toegevoegd aan het bestemmingsfonds  
 BankGiroLoterij. Betreft het niet bestede deel van de   
 uitkering 2016 van €. 500.000,-.  

4. €.510.377,- wordt onttrokken uit het vrij beschikbaar   
 vermogen.

Het eindsaldo van het vrij beschikbaar vermogen is per 31 
december 2016 gedaald naar €. 1.796.170,- (per 31 december 
2015 €. 2.306.547,-).  Het vrij beschikbaar vermogen wordt 
gebruikt om de onverwachte fi nanciële risico’s op te vangen, 
die zich kunnen voordoen bij de  uitvoering van de doelstel-
lingen van het museum.

FINANCIËLE POSITIE
De fi nanciële positie van het museum is solide. 
Het museum beschikt over voldoende eigen vermogen en de 
liquiditeits-positie is ruim voldoende om aan de korte termijn 
verplichtingen te voldoen. Per ultimo 2016 is de solvabiliteit 
0,49 (2015: 0,5) en is de current ratio 3,03 (2015: 2,8). 
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BALANS GEMEENTEMUSEUM DEN HAAG BEDRAGEN IN €.

31 december 
2016

31 december 
2015

ACTIVA

A Vaste activa
A.1 Materiele vaste activa €  534.193  580.247

A.2 Financiele activa € –  – 

Totaal vaste activa €   534.193   580.247  

B Vlottende activa
B.1 Onderhanden projecten €  158.918  139.807 

B.2 Voorraden € 192.220  150.634 

B.3 Vorderingen €  1.014.951  1.185.918 

B.4 Vooruitbetaalde bedragen €  257.999   87.745 

B.5 Liquide middelen €  7.672.290  8.502.894 

Totaal vlottende activa €   9.296.378  10.066.998  

TOTAAL ACTIVA €  9.830.571   10.647.245  

PASSIVA

C Eigen vermogen
Besteedbaar vermogen

C.1 Vrij beschikbaar vermogen €  1.796.170  2.306.547 

Vastgelegd vermogen

C.2 Bestemmingsreserves €  1.791.000  1.791.000 

C.3 Bestemmingsfondsen €  1.276.244  1.209.867

Totaal eigen vermogen €  4.863.414  5.307.414 

D Voorzieningen €  1.886.308 1.694.414 

E  Langlopende schulden €  20.000  60.000 

F Kortlopende schulden en
 overlopende passiva .D

E.1 Crediteuren €  848.672  1.553.213 

E.2 Overige schulden €  1.903.290  1.477.914

E.3 Overlopende passiva €  308.887  554.290 

Totaal kortlopende schulden en
overlopende passiva €  3.060.849  3.585.417 

TOTAAL PASSIVA €  9.830.571  10.647.245 
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Realisatie 
2016

Begroot
2016 

Realisatie
2015 

BATEN

A TOTALE OPBRENGSTEN €  5.397.248  4.032.000      4.032.000          6.451.471 

Directe opbrengsten
A.1 Publieksinkomsten €  3.345.726  2.462.000  2.462.000         4.660.399 

A.2 Sponsorinkomsten €  197.916  134.000  134.000 �             242.617 

A.3 Overige inkomsten €  1.243.193  1.040.000  1.040.000              758.814 

Indirecte inkomsten
A.4 Diverse inkomsten €  610.413  396.000  396.000              758.814 

B TOTALE BIJDRAGEN € 11.874.072 10.512.000 10.512.000         11.858.916

Subsidies
B.3.1   Subsidie Gemeente Den Haag 
Meerjaren beleidsplan  Kunst en 
Cultuur €  9.824.891  9.493.000  9.493.000           9.679.136 

B.3.2   Overige subsidie Gemeente 
Den Haag €  –  60.000 

 
60.000                         – 

B.4.1    Overige subsidies/bijdragen 
uit publieke middelen €  536.140  100.00  390.000             522.740 

Overige subsidies / 
bijdragen uit private middelen
B.4.2. waarvan particulieren inclusief 
vriendenverenigingen €  336.573  79.000  49.000            494.847 

B.4.2. waarvan bedrijven €    –  –  –              23.088 

B.4.2. waarvan private fondsen €  476.359  180.000  20.000            443.500 

B.4.2.  waarvan goede 
doelenloterijen €  700.109  600.000   500.000            695.605 

TOTALE BATEN (A+B) €  17.271.320  14.544.000   14.544.000        18.310.387 

Realisatie 
2016

Begroot
  20164

Realisatie
2015

LASTEN

C TOTALE BEHEERLASTEN €  6.395.073  5.300.500  5.300.500            5.698.521 

C.1 Beheerlasten personeel €  2.229.848  2.080.000  2.080.000            2.164.495 

C.2 Beheerlasten materieel €  4.165.225  3.220.500  3.220.500           3.534.026 

D TOTALE 
ACTIVITEITENLASTEN €  11.348.163  9.293.500  9.293.500          10.101.445 

D.1 Activiteitlasten personeel €  6.142.965  5.852.500  5.852.500            5.863.817 

D.2 Activiteitlasten materieel €  5.205.198  3.441.000  3.441.000           ��4.237.628 

TOTALE LASTEN (C+D) €  17.743.236  14.594.000  14.594.000         15.799.966 

SALDO UIT GEWONE 
BEDRIJFSVOERING €  -471.917  -50.000  -50.000           2.510.422 

Saldo Rentebaten en -lasten €  27.917  50.000  50.000                 54.312 

Toevoeging / onttrekking reserves 
en fondsen

- Vrij beschikbaar vermogen

- Bestemmingsreserve herprofi lering 
Mondriaan

- Bestemmingsreserve Cao wijziging 
personeel

- Bestemmingsreserve Wonderkamers 
3.0

- Bestemmingfondsen aankopen

€

€

€

€

€

 510.377 

 
-66.377

 -665.000
 

-500.000

-630.000

-450.000

 
-319.734 

EXPLOITATIERESULTAAT €  0  0  0

STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2016

Begroot
2016

Begroot
2016


