
JAARVERSLAG 2015



22

Met dank aan 3

Voorwoord Benno Tempel 4

Missie  5

Collecties 6

Tentoonstellingen 7

Educatie 11

Marketing en communicatie 12

Maatschappelijk draagvlak 13

Raad van toezicht 14

Financiën 15 

INHOUDSOPGAVE



3terug naar INHOUDSOPGAVE

 t  Algemene Afvaardiging van de Vlaamse Regering  
in Nederland

 t Aronson Antiquairs BV
 t ASN Bank
 t Impact Vastgoed
 t NN Group
 t Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn NV
 t Stichting Witgoed (Wecycle)
 t Stijl Advocaten
 t  Partners van de Mondriaan Business Club  

van het Gemeente museum
 t  Alle organisaties die een evenement in het  

Gemeente museum organiseerden

 t Vrienden van het Gemeente museum Den Haag
 t Vrienden van de Paleiswinkel
 t De heer en mevrouw Kroese-Duijsters
 t Particuliere schenkers
 t Erflaters
 t Bruikleengevers

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 Fonds 1818
 t Fonds 21
 t Goethe-Institut
 t Fonds voor Cultuurparticipatie
 t Ottema-Kingma Stichting
 t Stichting dr. Hendrik Muller’s Vaderlandsch Fonds
 t Stichting Twickel
 t M.A.O.C. Gravin van Bylandt Stichting
 t K.F. Hein Fonds
 t Stichting Gifted Art

MET DANK AAN
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Het Gemeente museum bouwt al ruim tien jaar aan zijn 
succesvolle tentoonstellingsprogramma. Elk jaar organiseren 
we minimaal 30 tentoonstellingen, waarvan minstens twee 
grote tentoonstellingen (klassiek) moderne kunst en een 
modetentoonstelling. Die formule blijkt een succes, want het 
museum versterkt zijn positie elk jaar weer en weet keer op 
keer meer bezoekers te trekken. 2015 gaat de boeken in als 
een recordjaar. Maar liefst 719.000 bezoekers wisten ons te 
vinden. Deels is dit te danken aan wat ik het ‘Rothko-effect’ 
noem. Tijdens de tentoonstelling Mark Rothko hebben we veel 
nieuwe bezoekers mogen verwelkomen. Bezoekers die voor 
het eerst kennismaakten met ons museum en programma 
en ons – overigens net als onze vaste bezoekers – later 
wederom wisten te vinden voor tentoonstellingen als Anton 
Corbijn, Holland op z’n mooist, Kleur ontketend en Ode aan 
de Nederlandse mode. 

Om de inhoud van grote tentoonstellingen te versterken 
en tevens een breder pubiek te bereiken, is in 2015 met 
verschillende organisaties samengewerkt. Een goed 
voorbeeld is Holland op z’n mooist, waarbij het Gemeente-
museum samen met Natuurmonumenten en het Dordrechts 
Museum het verhaal van de Haagse School vertelde. Dit 
gebeurde niet alleen aan de hand van kunstwerken en 
documentatiemateriaal in de musea, maar ook met een serie 
fiets-, wandel- en vaartochten om die typisch Hollandse 
taferelen ook buiten te beleven. In het najaar kwam de 
prachtige tentoonstelling Kleur Ontketend tot stand in nauwe 
samenwerking met het Koninkijk Museum voor Schone 
Kunsten in Antwerpen (KMSKA). Omdat dit museum werd 
gerestaureerd, was het mogelijk dat topstukken uit de 
collectie konden reizen en tijdelijk een onderkomen vonden in 
de door daglicht overgoten zalen van het Gemeente museum. 
De kleurrijke werken kwamen hier fantastisch tot zijn recht. 

Kees van Dongen, Portret van Dolly, 1909

SUCCESVOL JAAR

Delen van onze collectie gingen ook op reis. Werken van 
Escher waren in Edingburgh en Londen te zien en een 
groot aantal Mondriaans is getoond in Berlijn. In nauwe 
samenwerking met Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía 
in Madrid is een prachtige tentoonstelling samengesteld over 
het indrukwekkende project New Babylon van Constant. De 
tentoonstelling opende in oktober 2015 in Madrid, maar is in 
2016 in een iets gewijzigde samenstelling ook in Den Haag te 
zien. Waar ik bovendien trots op ben, is dat we onze collectie 
ook verder hebben uitgebouwd. Zo hebben we onder andere 
een indrukwekkende sculptuur van Berlinde De Bruyckere 
aangeschaft en twee Delfts Blauwe bloemenvazen die tot de 
internationale top van het Delfts aardewerk behoren. 

Met het volledige team, dat zich met hart en ziel voor het 
museum inzet, kijken we terug op een mooi, succesvol jaar. 
Een jaar waarin we mooie resultaten hebben behaald en het 
publiek in aanraking hebben gebracht met kunst die hen 
inspireert en verrijkt.

Benno Tempel, directeur

VOORWOORD BENNO TEMPEL
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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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Het collectiebeleid van het Gemeente museum is erop gericht 
de wereld naar Den Haag te brengen. Van oudsher is het 
Gemeente museum het eerste internationale museum voor 
moderne kunst in Nederland. Nog steeds wordt vaderlandse 
kunst in de context van internationale bewegingen getoond en 
verzameld. 

De afgelopen jaren is het beleid gericht op het verwerven 
van enkele internationale topstukken, in plaats van een grote 
kwantitatieve groei. Dit beleid werpt zijn vruchten af. Fondsen 
ondersteunen het aankoopbeleid van harte. En de aanwinsten 
worden internationaal vaak in bruikleen gevraagd. 

Minstens zo belangrijk is het behoud en beheer van de 
collectie. Het Gemeente museum heeft een uitgebreide 
restauratieafdeling en beschikt over moderne depots om het 
erfgoed optimaal te kunnen bewaren. 

Internationaal is er grote waardering voor onze collectie, 
dat merken we onder andere door het grote aantal bruik-
leen aanvragen en tevens door de vele beeldaanvragen ten 
behoeve van diverse publicaties. 

BIJZONDERE VERWERVINGEN
Twee bijzondere verwervingen in 2015:

 t  Inside Me IV, een sculptuur van de Belgische 
kunstenaar Berlinde De Bruyckere. Met haar 
installaties toont De Bruyckere het lichaam 
en leven in al zijn kwetsbaarheid. Dit roept 
een gevoel van troost en liefkozing op, maar 
ook van angst en geweld. Ook in dit werk 
is De Bruyckere erin geslaagd pijn en lijden 
samen te brengen met schoonheid. 

 t  Twee Delfts Blauwe bloemenvazen in de 
vorm van het vorstelijke paar Willem III en 
Mary II. De geliefden werden – na veertig 
jaar in privécollecties van elkaar gescheiden 
te zijn – eindelijk weer verenigd. Het stel 
behoort tot de internationale top van het 
Delfts aardewerk. “Een krachtig symbool 
voor Hollands welvaren in de Gouden Eeuw 
en onze rijke koninklijke geschiedenis”, aldus 
directeur Benno Tempel. 

COLLECTIES

Willem III en Mary II
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In de eerste twee maanden van 2015 stond het publiek nog 
in de rij om een bezoek te brengen aan de indrukwekkende 
tentoonstelling over Mark Rothko. Ook daarna wist het 
Gemeente museum met het gevarieerde programma een 
breed publiek te bereiken. 

Een van de hoogtepunten uit het tentoonstellingsprogramma 
was Anton Corbijn – Hollands Deep, in combinatie met 
Anton Corbijn – 1-2-3-4 in het Fotomuseum, ter ere van de 
60e verjaardag van Corbijn. Niet alleen kunstliefhebbers 
wisten dit te waarderen, maar ook muziek- en fotografie-
liefhebbers uit binnen- en buitenland maakten op deze manier 
kennis met het Gemeente museum. 

Andere hoogtepunten waren onder andere Holland op z’n 
mooist, waarvoor is samengewerkt met Natuurmonumenten 
en het Dordrechts Museum, en een grootse Ode aan de 
Nederlandse mode. Een bijzondere samenwerking was ook 
die met de Gerrit Rietveld Academie. In de tentoonstelling 
Klei! stond de geschiedenis van de keramiekafdeling van deze 
prestigieuze opleiding centraal. Een bijzondere samenwerking 
waar in 2015 een einde aan kwam, was die met Stichting 
ArtWorlds. Vijf jaar hebben we gezamenlijk de succesvolle 
ZomerExpo georganiseerd, een tentoonstelling met open 
inschrijving voor hedendaagse kunstenaars. ZomerExpo gaat 
nu reizen en zal vanaf 2017 op verschillende locaties in het 
land worden georganiseerd. 

In 2015 was Miek Zwamborn de eerste ‘schrijver-in-de-
residentie’, een initiatief om te benadrukken dat een museum 
vol verhalen zit. Zwamborn kreeg carte blanche en struinde 
een half jaar lang door de zalen en depots van het museum. 
Vanuit haar fascinatie voor oerlandschappen en bijzondere 
weeromstandigheden ging zij op zoek naar ‘opgesloten 
natuur’. Haar gedichten en een selectie van kunstwerken 
waren te zien in de tentoonstelling Getemde Hemel. 

Haagse instanties en kunstenaars kregen ook een podium. 
Zo is de Ouborgprijs uitgereikt aan Christie van der Haak, die 
vervolgens de tentoonstelling Sproken / Fairy Tales inrichtte 
in de Projectenzaal. De Haagse kunstenaar Mark van Overeem 
exposeerde in het GEM, museum voor actuele kunst. En het 
Gemeente museum hield ook de goede traditie in stand om 
eens in de twee jaar aandacht te besteden aan kunstenaars 
die net zijn afgestudeerd aan de Koninklijke Academie van 
Beeldende Kunsten (KABK). Twaalf talenten presenteerden 
hun uiteenlopende en verrassende werk in Now or Never #3 
in GEM. 

TENTOONSTELLINGEN

RECORDAANTAL BEZOEKERS
2015 gaat de boeken in als het tot nu toe meest 
succesvolle jaar van de afgelopen decennia. 
Aan het eind van het jaar stond de teller op 
719.000 bezoekers. Dit is inclusief de bezoekers 
van Escher in het Paleis, dat de Eschercollectie 
van het museum toont. Behalve deze 719.000 
bezoekers bezochten ook nog eens 185.000 
mensen de tentoonstellingen die het museum 
in het buitenland organiseerde.

Berlinde De Bruyckere, Inside me III, 2011-2012 
© Mirjam Devriendt
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OVERZICHT ALLE TENTOONSTELLINGEN

GEMEENTE MUSEUM DEN HAAG

 — EMO VERKERK – GRAAG OF NIET
 t/m 15 februari 2015

 — MARK ROTHKO
 t/m 1 maart 2015

 — ROMANTISCHE MODE – MR DARCY MEETS ELINE VERE
 t/m 22 maart 2015

 — WIM HOFMAN: PUZEMUZE, OF OP WEG NAAR ROTHKO
 t/m 22 maart 2015

 — HANS HOVY – SCULPTISSIMO
 t/m 6 april 2015

 — KLEI! EEN EEUW KERAMIEK AAN DE RIETVELD ACADEMIE
 t/m 12 april 2015

 — ONTBLOOT
 t/m 17 mei 2015

 — BERLINDE DE BRUYCKERE
 28 februari – 31 mei 2015

 — ROZENBURG 1883-1917
 14 maart – 20 september 2015

 — ANTON CORBIJN – HOLLANDS DEEP
 21 maart – 21 juni 2015

 —  GETEMDE HEMEL – MIEK ZWAMBORN,  
SCHRIJVER IN DE RESIDENTIE

 21 maart – 21 juni 2015

 —  HOLLAND OP Z’N MOOIST – OP PAD MET DE  
HAAGSE SCHOOL

 4 april – 30 augustus 2015

 —  HOLLAND OP Z’N MOOIST – OP REIS MET DE  
HAAGSE SCHOOL. CHARLOTTE DEMATONS

 4 april – 4 oktober 2015

 — REMY JUNGEMAN – CROSSING THE WATER
 11 april – 16 augustus 2015

 — DIEREN RIJK
 25 april – 11 oktober/8 november 2015

 — IN THE PICTURE
 23 mei – 29 november 2015

 — OUTSIDER ART – CREATIVITEIT BUITEN DE KADERS
 13 juni – 4 oktober 2015

 — ZOMEREXPO 2015 – WOEST
 11 juli – 20 september 2015

 — SIMON KOENE – EEN GRAFISCH OEUVRE
 11 juli – 20 september 2015

 — DE ATELIERS DEBUUTSERIE – LARA ALMARCEGUI
 29 augustus – 15 november 2015

 — ODE AAN DE NEDERLANDSE MODE
 19 september 2015 – 7 februari 2016

 —  DELICATO – MAIOLICA EN GLAS UIT DE ITALIAANSE 
RENAISSANCE

 26 september 2015 – 28 maart 2016

Jan Hendrik Weissenbruch, De Trekvliet (detail), 1870 
Collectie Gemeentemuseum Den Haag
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GEM, MUSEUM VOOR ACTUELE KUNST

 — THE VINCENT AWARD
 t/m 1 februari 2015

 — CHARLES AVERY – WHAT’S THE MATTER WITH IDEALISM?
 14 februari – 7 juni 2015

 — JANA GUNSTHEIMER – MENTAL DUALS
 14 februari – 7 juni 2015

 — MARK BRADFORD
 20 juni – 18 oktober 2015

 — MARK VAN OVEREEM – A WISH IN RETURN
 20 juni – 18 oktober 2015

 — JASON AKIRA SOMMA
 31 oktober 2015 – 17 januari 2016

 — KABK – NOW OR NEVER #3
 31 oktober 2015 – 17 januari 2016

 —  KLEUR ONTKETEND – MODERNE KUNST IN DE LAGE 
LANDEN 1885 – 1914

 3 oktober 2015 – 3 januari 2016

 — ERGO PERS – MAIN D’OEUVRE
 3 oktober 2015 – 3 januari 2016

 — NEDERLAND DINEERT – VIER EEUWEN TAFELCULTUUR
 17 oktober 2015 – 28 februari 2016

 —  ALLEMAAL AAN TAFEL! MARGRIET HEYMANS EN  
RINDERT KROMHOUT

 17 oktober 2015 – 7 februari 2016

 — BOUKE DE VRIES – WAR AND PIECES
 17 oktober 2015 – 28 februari 2016

 — CÉRAMIQUES SUBLIMES – FRANSE KERAMIEK 1875-1945
 21 november 2015 – 3 april 2016

 — OUBORG PRIJS 2015
 28 november 2015 – 31 januari 2016

 — DE RUIMTE ALS PORTRET
 5 december 2015 – 17 april 2016

 — HET WONDER VAN DELFTS BLAUW
 Sinds 1 december 2012

 — MONDRIAAN EN DE STIJL
 Sinds 24 september 2011

 — ONTDEK HET MODERNE
 Sinds 24 maart 2012

Frans Molenaar, Twee jurken en cape, geïnspireerd door eigen collectie 1976,  
zomer 2013 (95e show). Courtesy Frans Molenaar. Foto: Sabrina Bongiovanni,  
Art direction: Maarten Spruyt, Productie: Gemeentemuseum Den Haag
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EXTERN

 — THE AMAZING WORLD OF M.C. ESCHER 
 SCOTTISH NATIONAL GALLERY, EDINBURGH
 27 juni – 27 september 2015

 — PIET MONDRIAN. DIE LINIE  
 MARTIN-GROPIUS-BAU, BERLIJN
 4 september – 6 december 2015

 — THE AMAZING WORLD OF M.C. ESCHER 
 DULWICH PICTURE GALLERY, LONDEN
 14 oktober 2015 – 17 januari 2016

 — CONSTANT – NEW BABYLON 
 MUSEO NACIONAL CENTRO DE ARTE REINA SOFÍA, MADRID
 20 oktober 2015 – 28 februari 2016

FOTOMUSEUM

 — PAUL KOOIKER – NUDE ANIMAL CIGAR
 t/m 18 januari 2015

 — ZILVEREN CAMERA 2014
 24 januari – 8 maart 2015

 — ANTON CORBIJN – 1-2-3-4
 21 maart – 16 augustus 2015

 — HELLEN VAN MEENE – THE YEARS SHALL RUN LIKE RABBITS
 29 augustus – 29 november 2015

 — BOEREN. ‘AVONTUREN OP HET LAND’
 5 december 2015 – 13 maart 2016

LOUNGE GEMBER

 — ORANJEKOEK – TRYNTSJE NAUTA
 t/m 25 mei 2015

 — FLORENCIA IJS
 30 mei – 11 oktober 2015

 — PETER MENZEL – HUNGRY PLANET
 17 oktober 2015 – 13 maart 2016

Ed van der Elsken (1925-1990), Wasgoed bij een boerderij, Middelie, 1970-1975
Collectie Nederlands Fotomuseum, Rotterdam, courtesy Galerie Annet Gelink
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Het Gemeentemuseum hecht er grote waarde aan dat kinderen 
het museum kunnen bezoeken. Sport leer je immers ook niet 
uit een boekje. In toenemende mate wordt cultuureducatie in 
de klas aangeboden terwijl het aanbod van educatieve vanuit 
andere culturele instellingen explosief stijgt. Desondanks hebben 
500 klassen uit het basisonderwijs, met in totaal 12.510 leerlingen, 
een museumles gevolgd. Het Gemeentemuseum zoekt daarnaast 
ook naar nieuwe markten, bijvoorbeeld in de regio en in de 
naschoolse opvang, en ontwikkelt nieuw aanbod.

Hoewel het aantal schoolbezoeken vanuit het basisonderwijs 
afneemt, is het bezoek van scholen uit het voortgezet onderwijs 
nog altijd heel goed. Dit komt met name door het grote succes 
van Wonderkamers, het interactieve concept dat zowel nationaal 
als internationaal is onderscheiden met toonaangevende 
awards. In totaal bezochten maar liefst 921 klassen met in totaal 
20.425 leerlingen uit het voortgezet onderwijs het museum. 

Voor volwassenen was er een ruim aanbod aan rondleidingen 
en lezingen – onder andere onder de noemer ‘Kunst op zondag’ 
– en werd een geslaagde Warme Winteravond georganiseerd. 
Kinderen vanaf 5 jaar konden wekelijks terecht in het gratis 
Open Kinderatelier. 

EDUCATIE
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In 2015 stond het Gemeente museum op plaats 6 van de best 
bezochte kunstmusea in Nederland. Daarmee zijn we het best 
bezochte museum buiten Amsterdam. In de basis ligt dit aan 
een gevarieerd, aantrekkelijk tentoonstellingsprogramma. Met 
die sterke inhoud als uitgangspunt heeft het museum een breed 
publiek weten te bereiken. Dit gebeurde grotendeels door het 
genereren van free publicity via de traditionele media en via 
social media. 

Eind 2014 is een aparte sectie commerciële zaken in het leven 
geroepen, om optimaal gebruik te kunnen maken van de 
mogelijkheden die de Tuinzaal biedt en tevens om sponsoring en 
fondsenwerving een stevige impuls te geven. Dit heeft in 2015 
zijn vruchten afgeworpen. De Tuinzaal is overdag een fijne plek 
waar bezoekers kunnen uitrusten van alle indrukken. Daarnaast 
wordt de ruimte benut voor openingen, (commerciële) verhuur 
aan bedrijven en de organisatie van diverse evenementen. In 
2015 zijn bovendien de eerste stappen gezet naar het zelf of 
in samenwerking met derden programmeren van muzikale 
optredens in de Tuinzaal. 

ASN Bank en NN Group sponsorden respectievelijk de 
tentoonstellingen Holland op z’n mooist (waarbij ook 
Natuurmonumenten en het Dordrechts Museum partners waren) 
en Kleur ontketend. De bedrijvenclub – Stichting Mondriaan 
Business Club – werd officieel opgericht. Leden werden onder 
meer getrakteerd op een bijzonder Jaardiner. Het Fotomuseum 
wist zich ook in 2015 gesteund door Pels Rijcken & Droogleever 
Fortuijn advocaten en notarissen. 

MARKETING EN COMMUNICATIE

UITSTEKENDE REPUTATIE
Het onafhankelijke Reputation Institute heeft 
eind 2015 uitvoerig onderzoek gedaan naar 
de reputatie van de elf beste Nederlandse 
kunstmusea. Hierbij is gekeken naar onderwerpen 
als de collectie, innovatie, werkomgeving, 
ethiek, maatschappelijke betrokken heid en de 
toekomstvisie. Het Rijks museum eindigde op 
de eerste plek, het Gemeente museum op de 
tweede. Dat bevestigt dat het museum niet 
alleen het tentoonstellings programma, maar ook 
andere belangrijke zaken goed op orde heeft. 
Het Gemeente museum slaagt er daarom in om – 
samen met Escher in het Paleis, het Mauritshuis 
en Panorama Mesdag – Den Haag steeds 
beter op de kaart te zetten als zeer belangrijke 
museumstad. 
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Het Gemeente museum vindt het van groot belang om een zo 
breed mogelijk publiek te bereiken. Om die reden wordt er 
voortdurend gezocht naar mogelijkheden om, naast het tradi-
tionele museumpubliek, ook in contact te treden met andere 
groepen in de maatschappij. 

De tentoonstelling Holland op z’n mooist – op pad met de 
Haagse School is opgezet in nauwe samenwerking met 
Natuurmonumenten, het Dordrechts Museum en ASN Bank. 
Deze samenwerking was een groot succes. De inhoud van 
zowel de tentoonstelling als de catalogus is erdoor versterkt, 
de opening van de tentoonstelling werd verricht door staats-
secretaris Sharon Dijksma en er zijn gezamenlijke pr- en 
marketing uitingen tot stand gekomen, onder andere op radio 
en tv. Natuurmonumenten had bovendien een uitgebreid 
excursieprogramma ontwikkeld dat aansloot bij de tentoon-
stelling. Veel kunstliefhebbers trokken de natuur in en natuur-
liefhebbers wisten het museum te vinden. 

Rondom Holland op z’n mooist heeft het Gemeente museum, 
in vervolg op de eerder georganiseerde stadsdeelprojecten, 
ook excursies georganiseerd voor inwoners van de Haagse 
wijken Laak en Escamp. Tijdens deze excursies werd niet alleen 
een bezoek gebracht aan de tentoonstelling, maar stond ook 
een boottocht op de Nieuwkoopse Plassen of een excursie 
naar Midden Delfland op het programma. 

Ook in 2015 onderhield het museum nauwe banden met ADO 
Den Haag. Dit resulteerde onder andere in de opening van het 
ADO Museum op 31 januari. Al in 2014 speelde het museum 
een adviserende rol over de opbouw en het inrichten. Begin 
2015 heeft het Gemeente museum ook de daadwerkelijke 
inrichting verzorgd. 

Elke zondag konden kinderen terecht in het gratis Open 
Kinder atelier. Op die manier kwamen zij op een laag-
drempelige manier in aanraking met kunst en konden ze zelf 
dingen maken. 

Samen met uitgeverij Leopold brengt het Gemeente museum 
structureel kinderkunstboeken uit. Nieuwe titels in 2015 
waren: Holland op z’n mooist – op reis met de Haagse School 
van Charlotte Dematons en Allemaal aan tafel! van Margriet 
Heymans en Rindert Kromhout.

MAATSCHAPPELIJK DRAAGVLAK
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In 2015 heeft de Raad van Toezicht vijf keer vergaderd. 
Naast de vier reguliere vergaderingen is in een aparte 
vergadering het meerjarenbeleidsplan van het museum 
besproken. In de overige vergaderingen is stilgestaan bij 
de kwartaalrapportages, begroting en jaarrekening. In 
aanwezigheid van het hoofd commerciële zaken van het 
museum is uitgebreid gesproken over de mogelijkheden 
die het museum heeft om extern geld te verkrijgen vanuit 
sponsoren, fondsen, particulieren en verhuur. De Raad van 
Toezicht is ook 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. 

Eind 2015 had de Raad van Toezicht 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 Rooij, 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 2015 EN VERMOGEN 
PER 31 DECEMBER 2015

De totale baten bedroegen € 18.310.387,-, waarvan 
€ 4.660.399,- aan publieksinkomsten. De totale baten waren 
hiermee € 4.998.387,- hoger dan begroot. De toename van 
de baten worden vooral veroorzaakt door hogere publieks-
inkomsten en meer overige bijdragen uit publieke en private 
middelen. Hieronder een de verdeling van de diverse 
baten 2015.

De totale lasten bedroegen € 15.799.966,- en waren daarmee 
€ 2.437.966,- hoger dan begroot. Hieronder een verdeling van 
de diverse lasten 2015. 

4,66

0,24

0,79

0,76
9,67

2,18

Baten 2015 in mln €. 

Publiekinkomsten Sponsorinkomsten

Overige inkomsten Diverse inkomsten

Subidie Gemeente Den Haag Overige subsidies

8,03

0,6

2,69

2,08

1

0,14 1,01 0,24

Lasten 2015 in mln €. 

Personeel Bedrijfsvoering materieel

Huisvesting materieel Collecties materieel

Tentoonstellingen materieel Educatie materieel

Communicatie/ Marketing materieel Afschrijvingskosten

FINANCIËN
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Het saldo uit de gewone bedrijfsvoering komt uit op een 
overschot van € 2.510.422,-, inclusief de rentebaten van 
€ 54.312,- komt het exploitatieresultaat 2015 uit op een over-
schot van € 2.564.734,-. Het resultaat 2015 krijgt de volgende 
bestemming;

1. Na een periode van bezuinigingen, kan nu weer kapitaal 
worden opgebouwd € 665.000,- wordt toegevoegd aan de 
algemene reserve. Dit is nodig 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 die in 2016 te zien 
zijn: één over een bijzonder werk van Gustave Klimt en een 
tentoonstelling van Bridget Riley. Parallel hieraan is het 
marketingbudget voor 2016 eveneens 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 financiële 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 entreegebied. Een 
tweede nieuwe garderobe en een nieuwe informatiebalie zijn 
het meest in het oog springend. Tot slot wisselt het museum in 
2016 de museale ruimte van het Fotomuseum en het GEM. 

2. € 316.000,- zal worden bestemd, overeenkomstig 
de geoormerkte bestemming in het nalatenschap Elisabeth 
Mauve, voor het prentenkabinet. Daarnaast wordt de jaarlijkse 
renteopbrengst van € 3.734,- toegevoegd aan het van Dijk 
Eussen fonds. 

3. €  630.000,- zal worden bestemd voor de extra kosten 
die, zowel incidenteel als over enkele jaren gespreid, gemoeid 
zijn met de wijziging van de huidige cao naar de cao van de 
VRM (Verenigde Rijksmusea). 

4. € 450.000,- zal worden gestort in een bestemmings-
reserve de Wonderkamers. De huidige Wonderkamers hebben 
een beperkte levensduur die naar verwachting over een jaar 
of vijf zal zijn verstreken. Uit ervaring weten we dat voor 
vernieuwing van Wonderkamers een bedrag van om en nabij 
de twee miljoen euro nodig is.

5. In 2017 zal landelijk, samen met het Nederlands Bureau 
voor Toerisme (NBTC) en andere musea, Mondriaan en de Stijl 
als thema worden gebruikt om Nederland in het buitenland te 
promoten. Diverse gemeentes, waaronder de gemeente Den 
Haag, investeren hierin. Het Gemeente museum zelf reserveert 
€ 500.000,- in een bestemmingsreserve voor de vele 
projecten van dit Mondriaanjaar. Deze uitgaven zullen uiterlijk 
voor 1 juli 2018 hebben plaatsgevonden. 

Het eindsaldo van het vrij beschikbaar vermogen is per 
31-12-2015 € 2.306.547,-. Het vrij beschikbaar vermogen wordt 
gebruikt om de onverwachte financiële risico’s op te vangen, 
die zich kunnen voordoen bij de uitvoering van de doel-
stellingen van het museum. 

De begroting 2016 is gebaseerd op het meerjarenplan 2013-
2016 welke inmiddels door de Gemeente Den Haag is geac-
cordeerd met hierin meegenomen de aanbevelingen van de 
adviescommissie meerjarenbeleidsplan 2013-2016.
De baten zijn begroot op een totaalbedrag van € 14.859.000,- 
(inclusief de rentebaten van € 50.000,-) en de lasten op een 
totaalbedrag van € 14.859.000,- waardoor de begroting 2016 
sluitend is.
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BALANS PER 31 DECEMBER 2015

31 december 
2015

31 december 
2014

ACTIVA

A Vaste activa
A.1 Materiele vaste activa €  580.247  568.555

A.2 Financiele activa € –  – 

Totaal vaste activa €   580.247   568.555  

B Vlottende activa
B.1 Onderhanden projecten €  € 139.807  14.386 

B.2 Voorraden € 150.634  120.708 

B.3 Vorderingen €  1.185.918  944.943 

B.4 Vooruitbetaalde bedragen €  87.745   49.746 

B.5 Liquide middelen €  8.502.894  6.963.511 

Totaal vlottende activa €   10.066.998  8.093.294  

TOTAAL ACTIVA €  10.647.245   8.661.849  

PASSIVA

C Eigen vermogen
Besteedbaar vermogen

C.1 Vrij beschikbaar vermogen €  2.306.547  1.641.547 

Vastgelegd vermogen

C.2 Bestemmingsreserves €  1.791.000  211.000 

C.3 Bestemmingsfondsen €  1.209.867  890.133 

Totaal eigen vermogen €  5.307.414  2.742.680 

D Voorzieningen €  1.694.414 1.937.558 

E  Langlopende schulden €  60.000  80.000 

F Kortlopende schulden en
 overlopende passiva
E.1 Crediteuren €  1.553.213  2.272.514 

E.2 Overige schulden €  1.477.914  1.435.563 

E.3 Overlopende passiva €  554.290  193.534 

Totaal kortlopende schulden en
overlopende passiva €  3.585.417  3.901.611 

TOTAAL PASSIVA €  10.647.245  8.661.849 
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Realisatie 
2015

Begroot
2015 

Realisatie
2014 

BATEN

A TOTALE OPBRENGSTEN €  6.451.471  2.974.000  4.628.158 

Directe opbrengsten
A.1 Publieksinkomsten €  4.660.399  2.128.000  3.219.784 

A.2 Sponsorinkomsten €  242.617  186.000  163.108 

A.3 Overige inkomsten €  789.641  230.000  769.230 

Indirecte inkomsten
A.4 Diverse inkomsten €  758.814  430.000  476.036 

B TOTALE BIJDRAGEN € 11.858.916 10.338.000 12.058.454

Subsidies
B.3.1   Subsidie Gemeente Den Haag 
Meerjaren beleidsplan  Kunst en 
Cultuur €  9.679.136  9.630.000  9.630.455 

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

B.4.1    Overige subsidies/bijdragen 
uit publieke middelen €  522.740  109.000  463.375 

Overige subsidies /  
bijdragen uit private middelen
B.4.2. waarvan particulieren inclusief 
vriendenverenigingen €  494.847  49.000  212.542 

B.4.2. waarvan bedrijven €  23.088  28.500 

B.4.2. waarvan private fondsen €  443.500  20.000  1.032.540 

B.4.2.  waarvan goede 
doelenloterijen €  695.605  500.000  631.042 

TOTALE BATEN (A+B) €  18.310.387  13.312.000   16.686.612 

Realisatie 
2015

Begroot
  20154

Realisatie
2014 

LASTEN

C TOTALE BEHEERLASTEN €  5.698.521  5.161.000  7.052.340 

C.1 Beheerlasten personeel €  2.164.495  2.073.000  2.073.748 

C.2 Beheerlasten materieel €  3.534.026  3.088.000  4.978.592 

D TOTALE 
ACTIVITEITENLASTEN €  10.101.445  8.201.000  10.282.752 

D.1 Activiteitlasten personeel €  5.863.817  5.352.000  5.530.144 

D.2 Activiteitlasten materieel €  4.237.628  2.849.000  4.752.608 

TOTALE LASTEN (C+D) €  15.799.966  13.362.000  17.335.092 

SALDO UIT GEWONE 
BEDRIJFSVOERING €  2.510.422  -50.000  -648.480 

Saldo Rentebaten en -lasten €  54.312  50.000  67.278 

Saldo buitengewone baten en lasten €

Toevoeging / onttrekking reserves  
en fondsen €  -2.564.734  581.202 

EXPLOITATIERESULTAAT €  0  0  0

STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2015


