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

 t Gemeente Den Haag
 t BankGiro Loterij

 t Mondriaan Fonds
 t Vereniging Rembrandt
 t Prins Bernhard Cultuurfonds
 t Fonds 1818
 t VSBfonds
 t Fonds 21
 t Fonds voor Cultuurparticipatie

 t Dutch Centre for International Cultural Cooperation
 t Stichting Outset NL
 t Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn NV
 t Roche Nederland BV
 t Stichting Witgoed (Wecycle)
 t Aronson Antiquairs BV
 t Stijl Advocaten
 t  Partners van de Mondriaan Business Club 

 van het Gemeentemuseum

 t Vrienden van het Gemeentemuseum Den Haag
 t De heer en mevrouw Kroese-Duijsters
 t Diverse particuliere schenkers
 t Diverse erflaters

MET DANK AAN
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Het Gemeentemuseum wordt wel gezien als ‘het mooiste 
museum van ons land’. En dat is niet voor niets; het prachtige 
Art Deco gebouw met de bijzondere maatvoering. De 
fantastische, zeer gevarieerde collectie. De grootste collectie 
werken van Mondriaan ter wereld. De unieke Wonderkamers 
waarmee we de jeugd de tijd van hun leven bieden. Dat 
alles maakt een bezoek aan het Gemeentemuseum een 
onvergetelijke ervaring. In 2014 heeft letterlijk de hele wereld 
ons museum gezien. Tijdens de Nuclear Security Summit 
(NSS) – de internationale top waarop 58 regeringsleiders 
aanwezig waren - vormde de kort daarvoor opgeleverde, 
overkapte binnentuin de setting voor de afsluitende 
persconferentie. De Amerikaanse president Barack Obama 
en premier Mark Rutte spraken in het hart van ons museum 
de wereld toe. Na afloop van de persconferentie heb ik 
beide heren, in aanwezigheid van burgemeester Jozias van 
Aartsen, enkele werken van Piet Mondriaan laten zien. Met als 
hoogtepunt uiteraard de Victory Boogie Woogie. President 
Obama was onder de indruk. “This is a fabulous one”, zei hij en 
hij gaf aan dat hij het werk in de toekomst graag nog eens met 
zijn gezin komt bekijken. 

Op dezelfde plek, inmiddels de Tuinzaal genoemd, vond 
een groot aantal bezoekers een fijne plek voor reflectie 
tijdens hun museumbezoek. Mede dankzij deze extra 
ruimte konden we de gigantische stroom bezoekers die 
afkwam op de tentoonstelling van Mark Rothko goed aan. 
In binnen- en buitenland besteedde de pers aandacht aan 
deze tentoonstelling en er werd over gesproken als een ‘must 
see’. Het resulteerde in 265.000 bezoekers, de best bezochte 
tentoonsteling in het museum ooit. Al met al was het een 
uitzonderlijk jaar. 

Benno Tempel, directeur

INTERNATIONALE TOP
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Het Gemeentemuseum 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 
hand haven 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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COLLECTIES

In 2014 is de collectie wederom verrijkt met een aantal 
bijzondere kunstwerken. De meest bijzondere 
verwervingen zijn: 

 t Meat Pieces van Paul Thek, een werk dat aansluit bij een 
triptiek van dezelfde kunstenaar, een werk dat enkele jaren 
eerder is aangekocht. 

 t Twee draadsculpturen van de Amerikaanse kunstenaar 
Fred Sandback. Sandback behoort tot de Amerikaanse 
Minimal Art, een stroming die vanaf het eind van de jaren 
zestig grote invloed had in Nederland. Opmerkelijk genoeg 
is er echter nooit een draadsculptuur in een Nederlands 
museum terecht gekomen. Al direct bij het opstellen van deze 
werken wisten ze in al hun eenvoud het publiek te boeien.
Beide aankopen zijn gerealiseerd met steun van de BankGiro 
Loterij, Mondriaan Fonds, Vereniging Rembrandt en de 
Vrienden van het Gemeentemuseum Den Haag.

TENTOONSTELLINGEN

2014 was niet alleen het jaar van Rothko. In het 
Gemeente museum werden nog 22 andere tentoon stellingen 
georganiseerd. Uiteindelijk leverde het totale programma 
in het Gemeentemuseum, excl. scholierenbezoek, 320.000 
bezoekers op.
 
In het GEM werd de eerste versie van de Vincent Award 
onder regie van het Gemeentemuseum georganiseerd. 
In deze tweejaarlijkse tentoonstelling wordt een door 
een jury geselecteerde groep Europese topkunstenaars 
gepresenteerd. Voor de winnaar, Anri Sala, was een prijs 
beschikbaar van € 50.000,-. Deze eerste editie was een groot 
succes met veel internationale persaandacht. In combinatie 
met de vier tentoonstellingen in het Fotomuseum trok het 
GEM/Fotomuseum een kleine 50.000 bezoekers. Dit was 
overeenkomstig de verwachtingen.
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OVERZICHT ALLE TENTOONSTELLINGEN 

GEMEENTE MUSEUM DEN HAAG

 — AZIATISCHE KUNST EN DE NEDERLANDSE SMAAK 
 5 april – 26 oktober 2014

 —  DE ATELIERS DEBUUT SERIE 
ALEX DORDOY – SLEEPWALKER  

 23 augustus – 23 november 2014

 — DE GROTE OORLOG IN BEELD 
 29 mei – 31 augustus 2014

 — EMO VERKERK – GRAAG OF NIET 
 15 november 2014 – 15 februari 2015

 — FOTOVERHALEN
 24 mei – 21 september 2014

 —  HANS HOVY – SCULPTISSIMO 

29 november 2014 – 6 april 2015

 —  HET WONDER VAN DELFTS BLAUW 

sinds 1 december 2012

 — INGEWIKKELDE BEELDEN 
 15 februari – 15 juni 2014

 — JÜRGEN PARTENHEIMER – HET ARCHIEF   
 23 nov 2013 – 21 mrt 2014

 —  KLEI! EEN EEUW KERAMIEK 
AAN DE RIETVELD ACADEMIE 

 8 november 2014 – 12 april 2015

 — MARK ROTHKO    
 20 september 2014 – 1 maart 2015

 — MEMENTO MORI – DAMIEN HIRST, IN DIALOOG MET      
      RODOLPHE BRESDIN EN ODILON REDON
 12 juli – 30 november 2014

 — MINIMAL ART   
 25 januari – 11 mei 2014

 — MONDRIAAN & DE STIJL
 sinds 24 september 2011

 —  MONDRIAAN EN HET KUBISME: PARIJS 1912 – 1914  
25 januari – 11 mei 2014

 —  ONTBLOOT 
6 december 2014 – 17 mei 2015

 — ONTDEK HET MODERNE
 sinds 24 maart 2012

 —  ROMANTISCHE MODE – MR DARCY MEETS ELINE VERE           
11 oktober 2014 – 22 maart  2015

 —  ROODKAPJE – EEN SPROOKJESWERELD VOL KUNST       
26 april – 7 september 2014

 — THE VINCENT AWARD ROOM: MATTHIAS WEISCHER
 5 april – 6 juli 2014

 — THOMAS HOUSEAGO   
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 — THE VINCENT AWARD 2014 
 6 september 2014 – 1 februari 2015

 — UNEARTH 
 13 september – 16 november 2014

FOTOMUSEUM

 — CANON ZILVEREN CAMERA 2013
 25 januari – 6 april 2014

 —  DE STAD, DE STILTE EN HET GEDRUIS
 5 juli – 12 oktober 2014

 — MARGARET BOURKE-WHITE: BESLISSENDE MOMENTEN
 12 april – 29 juni 2014

 — PAUL KOOIKER – NUDE ANIMAL CIGAR
 18 oktober 2014 – 18 januari 2015

EXTERN

 — KOEL REALISME IN KMSK, ANTWERPEN 
 10 mei – 31 augustsu 2014

 —  MONDRIAN AND COLOUR, TURNER CONTEMPORARY, 
MARGATE 

 24 mei – 21 september 2014

 — MONDRIAN FARBE, BUCERIUS KUNST FORUM, HAMBURG 
       1 februari – 11 mei 2014

 8 maart – 17 augustus 2014

 — WIM HOFMAN: PUZEMUZE, OF OP WEG NAAR ROTHKO
 20 september 2014 – 22 maart 2015

 — ZOMEREXPO 2014 – LICHT 
 29 mei – 31 augustus 2014

GEM, MUSEUM VOOR ACTUELE KUNST

 — DAAN VAN GOLDEN – REFLECTIES
 1 februari – 4 mei 2014

 — DIRK DE HERDER 
 22 november – 14 december 2014

 —  IK BEN G.S. 3, THE KILLER VAN DEN HAAG –  
EEN TENTOONSTELLING VAN MARCEL VAN EEDEN

 17 mei – 24 augustus 2014

 — JACCO OLIVIER – CYCLE
 1 februari – 4 mei 2014

 — JOHAN NIEUWENHUIZE – IMG_ 
 12 april – 7 september 2014

 — MACHIEL BOTMAN 
 17 mei – 24 augustus 2014

 — ORANJEKOEK – TRYNTSJE NAUTA 
 20 december 2014 – 25 mei 2015
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EDUCATIE

In 2014 heeft het museum 536 lessen aan het basisonderwijs en 
788 aan het voortgezet onderwijs aangeboden. In vergelijking 
met 2013 is dat een teruggang in het basis onderwijs met 80 
lessen. Een voortzetting van de neergaande trend die is ingezet 
in 2012. Deze tendens is bij meerdere musea te zien, onder 
andere doordat de druk op scholen steeds hoger wordt om 
de nadruk op rekenen en taal te leggen. Cultuur wordt steeds 
vaker vanuit het schoollokaal onderwezen, wat heel jammer is. 
Sporten leer je tenslotte ook niet uit een boekje. Het voortgezet 
onderwijs laat daarentegen een substantiële toename zien van 
260 lessen. Dit is grotendeels toe te schrijven aan de heropende 
Wonderkamers.

Rondleidingen en lezingen voor volwassenen werden 
in groten getale aangeboden en afgenomen tijdens de 
Rothko tentoonstelling. Samen met WeCycle maakt het 
Gemeentemuseum in Wonderkamers mensen bewust van de 
waarde van materialen.

MARKETING EN COMMUNICATIE

De focus van de afdeling Marketing & Communicatie was 
met name gericht op de publiciteit rond de tentoonstelling 
van Mark Rothko. Dat heeft vruchten afgeworpen, want er 
is ruimschoots aandacht aan de tentoonstelling besteed in 
binnen- en buitenland op televisie, in de geschreven pers en in 
de openbare ruimte. In structurele zin is de relatie met de media 
verder uitgebouwd, wat tot uitdrukking kwam in de vele uitingen 
rond het gehele tentoonstellingsprogramma. Ook is de afdeling 
uitgebreid om op structurele basis meer aandacht te kunnen 
geven aan social media, externe geldwerving en een duidelijke 
focus op het buitenland.

De omzet van de winkel kende een spectaculaire stijging 
gedurende de Rothko tentoonstelling. Dit brak met de trend die 
liet zien dat er een neergang was ingezet sinds het begin van de 
economische crisis.

MAATSCHAPPELIJK DRAAGVLAK

Het Gemeentemuseum Den Haag hecht grote waarde aan een 
sterke verankering in de samenleving en zoekt daarom continu 
naar nieuwe manieren om in contact te komen met grote en 
diverse bezoekersgroepen. 

In 2014 heeft het museum de samenwerking met 
ADO Den Haag voortgezet. Er is advies gegeven over de 
opbouw en inrichting van het ADO museum. In de slotfase 
nam het Gemeentemuseum de taak op zich van inrichter 
van de tentoonstelling. De samenwerking met het Medisch 
Centrum Haaglanden in het project “bewegen tegen kanker” 
bestaat nog wel, maar wordt vermoedelijk in 2015 beëindigd. 
Dit project is te gecompliceerd gebleken. 

In het kader van het Stadsdelenproject is stadsdeel 
Laak in 2014 op bezoek geweest tijdens een specale 
avondopenstelling. 

Bij de Rothko tentoonstelling is het museum voor het eerst 
gestart met een wekelijkse openstelling op vrijdagavond.

Elke zondag werd een kinderatelier georganiseerd, waarin 
kinderen in aanraking komen met kunst en zelf dingen 
kunnen maken. Ook heeft het Gemeentemuseum van 
harte bijgedragen aan ontvangst van de Weekendschool.

Samen met uitgeverij Leopold brengt het Gemeentemuseum 
Den Haag structureel kinderkunstboeken uit. Nieuwe titels in 
2014 waren: Coco of het kleine zwarte jurkje en Puzemuze, of 
op weg naar Rothko.

In 2014 zijn de voorbereidingen gestart voor de samenwerking 
met Natuurmonumenten en ASN Bank bij de tentoonstelling 
Holland op zijn mooist, die in 2015 is te zien. In deze samenwer-
king wordt een link gelegd tussen kunst- en natuurliefhebbers.
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In 2014 heeft de Raad vier keer regulier vergaderd. Naast 
de bespreking van de kwartaalrapportages is onder meer 
stilgestaan bij de volgende onderwerpen: marketing, 
bezuinigingen Gemeente Den Haag en de financiële toekomst 
van het Gemeentemuseum. Twee keer is de Raad van 
Toezicht 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 hanteert de Code 
Cultural Governance. Er wordt gewerkt met een rooster van 
aftreden.

De Raad van Toezicht heeft twee keer extra vergaderd over 
het voornemen van het bestuur om de binnentuin van het 
museum te overkappen. De tweede vergadering heeft de 
Raad ingestemd met dit voornemen. 

RAAD VAN TOEZICHT

Eind 2014 had de Raad van Toezicht van de Stichting de 
volgende samenstelling

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

 t  De heer drs. S.J. van Driel, lid sedert 1 januari 2005,  
treedt af in 2015

 t  De heer mr. W.H.M. Pot, lid sedert 1 januari 2005,  
treedt af in 2015

 t  Mevrouw G. Bekman, lid sedert 1 december 2011,  
termijn herbenoeming 2015

 t  De heer C.J. van den Driest, lid sedert 1 december 2011,  
termijn herbenoeming 2015

 t  Mevrouw Y. van Rooij, lid sedert 1 december 2014,  
termijn herbenoeming 2018
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RESULTAAT 2014 EN VERMOGEN 
PER 31 DECEMBER 2014

De totale baten bedroegen € 16.686.612,-, waarvan 
€ 3.219.784,- aan publieksinkomsten. De totale baten 
waren hiermee € 2.958.612,- hoger dan begroot. De 
toename van de baten worden vooral vooroorzaakt door 
hogere publieksinkomsten en meer overige bijdragen uit 
publieke en private middelen. 

De totale lasten bedroegen € 17.335.092,- en waren daarmee 
€ 3.547.092,- hoger dan begroot. De hogere lasten werden 
vooral veroorzaakt door de eigen bijdrage aan de overkap-
ping van € 1.763.997,-. Het saldo uit de gewone bedrijfsvoering 
komt uit op een tekort van € 648 480,-. Inclusief de rente-
baten van € 67.278,- komt het exploitatie resultaat uit op een 
tekort van € 581.202,-. 

Bij de bestemming reserve is een bedrag van € 701.201,- 
onttrokken voor de financiering van de bijdrage aan de 
kosten van het overkappen van de voormalige binnentuin. 
Het eindsaldo van de bestemmingsreserves is per 31-12-2014 
€ 211.000,-. Het eindsaldo van de bestemmingsfondsen is per 
31-12-2014 € 890.133,-. Aan het vrijbeschikbaar vermogen is 
een bedrag van € 196.566,- toegevoegd. Het eindsaldo van 
het vrij beschikbaar vermogen is per 31-12-2014 € 1.641.547,-. 
Het vrij beschikbaar vermogen wordt gebruikt om de 
onverwachte financiële risico’s op te vangen, die zich 
kunnen voordoen bij de uitvoering van de doelstellingen 
van het museum. 

De begroting 2015 is gebaseerd op het meerjarenplan 2013-
2016 welke inmiddels door de Gemeente Den Haag is 
geaccordeerd met hierin meegenomen de aanbevelingen van 
de commissie. De baten zijn begroot op een totaal bedrag 
van € 13.312.000,- en de lasten op een totaalbedrag van 
€ 13.312.000,- waardoor de begroting 2015 sluitend is.
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BALANS PER 31 DECEMBER 2014

31 december 
2014

31 december 
2013

ACTIVA

A Vaste activa
A.1 Materiele vaste activa €  568.555  270.353 

Totaal vaste activa  568.555  270.353 

B Vlottende activa
B.1 Onderhanden projecten €  14.386  100.621 

B.2 Voorraden €  120.708   115.415 

B.3 Vorderingen €  944.943  916.561 

B.4 Vooruitbetaalde bedragen €  49.746 151.697

B.5 Liquide middelen €  6.963.511  6.172.377

Totaal vlottende activa €  8.093.294  7.456.671 

TOTAAL ACTIVA € 8.661.849  7.727.024 

PASSIVA

C Eigen vermogen
Besteedbaar vermogen

C.1 Vrij beschikbaar vermogen €  1.641.547  1.444.991

Vastgelegd vermogen

C.2 Bestemmingsreserves € 211.000  912.201

C.3 Bestemmingsfondsen € 890.133  966.690

Totaal eigen vermogen €  2.742.680 3.323.882 

D Voorzieningen €  1.937.558  1.898.355 

E Kortlopende schulden en
 overlopende passiva
E.1 Crediteuren €  2.272.514  607.644

E.2 Overige schulden €  1.435.563  1.179.395 

E.3 Overlopende passiva € 193.534  717.748

Totaal kortlopende schulden en
overlopende passiva €  3.901.611  2.504.787 

TOTAAL PASSIVA € 8.661.849 7.727.024 
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Realisatie 
2014

Begroot
2014 

Realisatie
2013 

BATEN

A TOTALE OPBRENGSTEN € 4.628.158 3.490.000 3.457.234 

Directe opbrengsten
A.1 Publieksinkomsten €  3.219.784 2.407.000  2.534.431

A.2 Sponsorinkomsten €  163.108  118.000  94.871

A.3 Overige inkomsten €  769.230  630.000  468.486

Indirecte inkomsten
A.4 Diverse inkomsten €  476.036 335.000 359.446

B TOTALE BIJDRAGEN € 12.058.454 10.238.000 11.547.390

Subsidies
B.1 Subsidie ministerie OCW €  0 0  0

B.2 Subsidie provincie €  0  0  0

B.3.1 Subsidie Gemeente Den Haag 
Meerjaren beleidsplan Kunst en 
Cultuur €  9.630.455  9.449.000  9.451.182

B.3.2 Overige subsidie Gemeente 
Den Haag € 60.000 30.000 70.395 

B.4.1 Overige subsidies / 
bijdragen uit publieke middelen €  463.375  100.000   527.000 

Overige subsidies /  
bijdragen uit private middelen
B.4.2 waarvan particulieren  
inclusief vriendenverenigingen €   212.542   9.000   245.113

B.4.2 waarvan bedrijven €  28.500  53.869

B.4.2 waarvan private fondsen €  1.032.540  150.000  390.072

B.4.2 waarvan goede doelenloterijen €  631.042  500.000  809.759

Realisatie 
2014

Begroot
2014 

Realisatie
2013 

TOTALE BATEN (A+B) €  16.686.612 13.728.000 15.004.624 

Realisatie 
2014

Begroot
       20144

Realisatie
2013 

LASTEN

C TOTALE BEHEERLASTEN € 7.052.340 5.187.000   5.308.617

C.1 Beheerlasten personeel €   2.073.748  2.115.000   2.044.247

C.2 Beheerlasten materieel €  4.978.592   3.072.000  3.264.370

D TOTALE 
ACTIVITEITENLASTEN €   10.282.752  8.601.000 9.079.467

D.1 Activiteitlasten personeel €   5.530.144   5.051.000  5.184.343

D.2 Activiteitlasten materieel €   4.752.608   3.550.000   3.895.124

TOTALE LASTEN (C+D) €  17.335.092  13.788.000  14.388.084

SALDO UIT GEWONE 
BEDRIJFSVOERING €  -648.480  -60.000 616.540

Saldo Rentebaten en -lasten €   67.278   60.000   65.413

Saldo buitengewone baten en lasten €

Toevoeging / onttrekking reserves  
en fondsen €  581.202 -681.953

EXPLOITATIERESULTAAT €  0  0  0

STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2014


