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Bestuursverslag 2006 Nederlands Fotomuseum 

Activiteiten 
Op 13 januari 2006 gaf de Rotterdamse wethouder Stefan Hulman het officiële startschot voor 
de verbouwing van Las Palmas. Vanaf dat moment stonden de activiteiten van het Nederlands 
Fotomuseum in het teken van de verbouwing, inrichting en verhuizing naar dit voormalige 
werkplaatsengebouw van de Holland Amerika Lijn.  

Om het Fotomuseum voor te bereiden op de nieuwe stap werd het afgelopen jaar samengewerkt 
met diverse partners. Voor de inrichting van het museum werd het ontwerpbureau Waacs 
aangetrokken, voor de huisstijl Ping-pong Design en voor de communicatie het bureau ‘Claire 
Beke – Communicatie in Cultuur’. Bovendien ging vóór de zomer een sponsoractie van start 
onder leiding van adviesbureau Van Dooren. Het resultaat van al deze werkzaamheden is te zien 
op 18 april 2007 als het nieuwe Fotomuseum door Koningin Beatrix wordt geopend. 

In 2006 waren vijf grote tentoonstellingen te zien met veel Nederlandse fotografie (Hannes 
Wallrafen, Avenue van A tot Zero en De Rotterdam) en aandacht voor beeldcultuur (in China 
Contemporary, samen met het NAi en Boijmans Van Beuningen). Frits Gierstberg stelde de 
tentoonstelling Dutch Dare samen voor het Australian Center for Photography in Sydney ter 
gelegenheid van 400 jaar betrekkingen tussen Nederland en Australië. In Madrid was Cas 
Oorthuys’ ode aan de stad Madrid te zien: een selectie uit de 1.300 foto’s die hij in 1955 in de 
Spaanse hoofdstad maakte. 

Samen met de Fotografenfederatie en Photoq werd een portal opgezet: een nationale 
fotoagenda, waarop een actueel overzicht wordt geboden van alle activiteiten op het gebied van 
de fotografie (www.photostart.nl). En op www.fotografiebibliotheek.nl zijn op initiatief van het 
Fotomuseum nu de bibliotheekcatalogi van het museum, Foam, Huis Marseille, Spaarnestad 
Photo en Noorderlicht op één website te doorzoeken. 

Dankzij het Wertheimer Fonds lanceerde het museum zijn nieuwe aankoopbeleid met het 
verwerven van alle foto’s uit Aarsman’s Amsterdam en Hollandse Taferelen. Het beleid richt 
zich op het verwerven van complete, invloedrijke Nederlandse fotoprojecten en niet op de 
aankoop van losse foto’s zoals gebruikelijk is. Het fotomuseum slaat hiermee een geheel nieuwe 
weg in. Veel beroering wekte het feit dat de foto’s van Aarsman direct van de website van het 
museum waren te downloaden. 

Ook dankzij het Wertheimer Fonds kon het Nederlands Fotomuseum opnieuw een impuls geven 
aan het onderzoek naar de maatschappelijke betekenis en de geschiedenis van de fotografie door 
een tweede leerstoel fotografie te financieren. Magnumfotografe Susan Meiselas begon op 
1 september 2006 als bijzonder hoogleraar fotografie aan de masteropleiding Phothographic 
Studies aan de Universiteit Leiden. 

Met een speciale kindertentoonstelling (IK KLIK), een symposium over ‘kinderen en 
beeldcultuur’, een symposium over de toekomst van de fotojournalistiek en vele activiteiten 
voor amateur-fotografen en een viertal publicaties werd het afgelopen jaar veel aandacht besteed 
aan de reflectie op het medium fotografie. 
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Bestuur en directie 
Het bestuur van het Nederlands fotomuseum bestond in 2006 uit:  

• de heer R.J. Vles – voorzitter;  

• de heer B.R.H. Wentrup – penningmeester;  

• de heer N.J. Surber – bestuurslid;  

• de heer T. Baart – bestuurslid; 

• mevrouw W. Sütö – bestuurslid en 

• de heer A.A. Ribbens – bestuurslid. 

Directeur was de heer R.A.M. Visschedijk. 

Exploitatieresultaat  
Het exploitatieresultaat van het Nederlands fotomuseum over 2006 is EUR 31.000 negatief. De 
begroting voor 2006 voorzag in een positief saldo van EUR 103.000. 

De financiële positie  

Balans 

Activa 
De materiële vaste activa zijn ten opzichte van 2005 zeer fors gedaald (met 69%) vanwege de 
verhuizing naar een ander pand: er zijn eenmalige afschrijvingen gedaan op de verbouwings- en 
ontwikkelingskosten en de inventaris en inrichting die niet wordt meeverhuisd is afgewaardeerd. 

De vlottende activa zijn t.o.v. 2005 toegenomen met 25%. 

Daarvan zijn de voorraden met 28% toegenomen. Dit ondanks een succesvolle uitverkoop in de 
museumwinkel in december 2006. De uitverkoop betrof echter voornamelijk boeken die al 
afgeschreven waren. De toename van de voorraad wordt grotendeels veroorzaakt door de 
speciale editie van de Avenuecatalogus en ansichtkaarten en prints van de SS Rotterdam van 
Collecties.  

De overige vorderingen en overlopende activa zijn toegenomen. De vele vooruitbetalingen ten 
behoeve van de verhuizing zijn daar debet aan. 

Het bedrag aan te ontvangen subsidies is licht gedaald met 26%. 

De debiteuren zijn ten opzichte van 2005 toegenomen met ruim 100%. 
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De liquide middelen zijn gedaald met 20%.  

Passiva 
Het eigen vermogen is gedaald en wordt EUR 26.296 negatief. 

Het bestuur heeft in 2006 besloten dat de bestemmingsreserve ad EUR 53.018 van Stichting 
NFA wordt toegevoegd aan de algemene reserve. De Stichting NFRA zal in 2007 worden 
geliquideerd. 

De bestemmingsreserve FBR (Biennalegelden Gemeente Rotterdam) wordt in overleg met de 
Gemeente aangewend voor (inter)nationale tentoonstellingen. In 2006 is de bestemmingsreserve 
voor de tentoonstelling China Contemporary aangewend.  

Het totale exploitatieresultaat over 2006 bedraagt EUR -16.250. Het negatieve resultaat wordt 
voornamelijk veroorzaakt door de afwaardering van materiële vaste activa met ruim 
EUR 71.000. Na verrekening van het tekort op China Contemporary met de bestemmings-
reserve kan een overschot ad EUR 12.750 toegevoegd worden aan de Algemene Reserve. 

De langlopende schulden zijn met 65% afgenomen en bedragen nu EUR 57.160. Dat komt door 
opname van de lening onder de kortlopende schulden en vrijval van de egalisatierekening gelijk 
aan de afschrijvingen en afwaardering van de materiële vaste activa. De lening wordt afgelost in 
2007. 

De kortlopende schulden zijn met 18% toegenomen: resultante van het opnemen van de lening 
en stijging van het saldo nog te besteden subsidies met 59% als gevolg van door te betalen 
sponsorgelden Las Palmas.  

Zaken die nu of in de toekomst van invloed kunnen zijn op het 
functioneren 

1.  Structurele tekorten  
Het museum mist in de huidige meerjarenbegroting een buffer om incidenteel 
tegenvallende inkomsten, hogere salaris-, ziekte- en pensioenkosten, beheerskosten 
(energie-) en activiteitenkostenstijgingen op te vangen. Sterker nog, de ruimte die voor 
2005-2008 werd gereserveerd voor de exploitatie van het nieuwe gebouw Las Palmas is 
gedeeltelijk verdampt door genoemde hogere ziekte- en pensioenkosten, nauwelijks 
gecompenseerde prijsstijgingen en het wegvallen van gesubsidieerde banen. 
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2.  Liquiditeitspositie  
De liquiditeit van het fotomuseum is eind 2006 laag (current ratio is net als vorig jaar 0,9) 
maar niet verontrustend laag. Toch is de liquiditeitspositie wel een punt van zorg omdat 
het saldo van de liquide middelen voor een groot deel bestaat uit vooruit ontvangen 
subsidies (Wertheimer- en Mondriaangelden). Het betreft dus gelden van derden waar een 
geoormerkte bestemming tegenover staat. 

3.  Investeringen t.b.v. de verhuizing door sponsoring 
De inrichting van het nieuwe fotomuseum in Las Palmas wordt deels gefinancierd door 
de Dienst Kunst en Cultuur van de gemeente Rotterdam, deels door sponsoring van de 
gezamenlijke culturele instellingen die samen de Stichting Las Palmas Cultuur hebben 
opgericht en verder door eigen sponsoring van het fotomuseum. 

De risico’s liggen vooral bij de sponsoring. Eind 2006 zijn ten behoeve van de 
noodzakelijke inrichting van Las Palmas in 2007 financiële verplichtingen aangegaan met 
ontwerpers, kantoorinrichters en overige leveranciers, die in 2007 geheel gedekt moeten 
worden door sponsorgelden: die van de Stichting Las Palmas Cultuur en het Nederlands 
Fotomuseum. 

Het Bestuur: 

R.J. Vles – Voorzitter T. Baart – Bestuurslid 

 

B.R.H. Wentrup – Penningmeester N.J. Surber – Bestuurslid  

 

W. Sütö – Bestuurslid A.A. Ribbens - Bestuurslid 
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Balans per 31 december 2006 
(na resultaatbestemming) 

 

 2006 2005 
 EUR EUR EUR EUR 
  
ACTIVA  
  
Vaste activa  
Materiële vaste activa  
Verbouwing – 47.396 
Inventaris en inrichting 79.538 178.705 
Ontwikkelingskosten 1994 – 32.563 
 

  

 79.538  258.664
  
Vlottende activa  
Voorraden 113.505  88.748
  
Vorderingen  
Debiteuren 211.276 100.652 
Overige vorderingen en overlopende activa 271.329 111.410 
Te ontvangen subsidies 48.279 44.879 
 

  

 530.884  256.941
  
Liquide middelen 340.312  425.821
 

 
 

 

 1.064.239  1.030.174
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 2006 2005 
 EUR EUR EUR EUR 
PASSIVA  
  
Eigen vermogen  
Algemene reserve -60.289 -141.057 
Bestemmingsreserve FBR – 44.000 
Bestemmingsreserve (inter)nationale 

tentoonstellingen  – – 
Bestemmingsreserves rechtsvoorgangers 48.993 102.435 
Bestemmingsfonds OCW – – 
 

  

 -11.296  5.378
Langlopende schulden  
Egalisatierekening investeringsbijdragen 57.160 129.527 
Schulden aan kredietinstellingen  – 32.563 
 

  

 57.160  162.090
  
Kortlopende schulden  
Schulden aan kredietinstellingen 23.313 – 
Schulden aan leveranciers 284.896 346.543 
Belastingen en premies sociale 

verzekeringen 35.235 27.140 
Nog te besteden subsidies 500.446 314.214 
Overige schulden en overlopende passiva 174.485 174.809 
 

  

 1.018.375  862.706
 

 
 

 

 1.064.239  1.030.174
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Exploitatierekening 2006 (Functioneel) 
 
 2006 Werkbegroting  

2006 
2005 

 EUR EUR EUR 
BATEN  
  
Opbrengsten  
Directe opbrengsten 479.420 485.000 404.447
Indirecte opbrengsten 19.884 75.000 22.837
 

   

 499.304 560.000 427.284
 

   

Bijdragen  
Subsidie Ministerie van OCW 1.080.550 1.063.826 1.077.624
Subsidie Gemeente Rotterdam 745.541 815.541 747.741
Mondriaan Stichting  95.552 200.000 116.565
Wertheimer Fonds 442.937 440.000 385.272
Overige bijdragen (subsidies) 221.382 150.000 96.530
 

   

 2.585.962 2.669.367 2.423.732
 

   

Som der baten 3.085.266 3.229.367 2.851.016
  
LASTEN  
  
Beheerslasten: Personeel 246.795 341.500 275.114
Beheerslasten: Materieel 718.742 768.700 667.131
Activiteitenlasten: Personeel 880.483 651.590 897.065
Activiteitenlasten: Materieel 1.186.470 1.363.901 973.817
 

   

Som der lasten 3.032.490 3.125.691 2.813.127
 

   

Saldo baten en lasten 52.776 103.676 37.889
 

   

Rentebaten 7.968 2.000 1.910
Rentelasten en soortgelijke kosten -2.003 -2.500 -2.432
 

   

Saldo rentebaten en -lasten 5.965 -500 -522
 

   

Bijzondere baten  11.107 – 10.725
Bijzondere lasten  -86.098 – -9.218
 

   

Saldo bijzondere baten en lasten -74.991 – 1.507
 

   

Exploitatiesaldo -16.250 103.176 38.874
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Prestatieoverzicht  
 
 Plan  

2006 
Realisatie  

2006 
 EUR EUR 
  
Prestatie indicatoren:  
A. Beheer en behoud  
Registraties 33.000 PM
Restauraties en conserveringen 15.000 PM
Aanwinsten  250 PM
Catalogi 5 PM
Info-bulletins 2 PM
Wetenschappelijke artikelen 10 PM
Lezingen 8 PM
Docentschappen 2 PM
  
B. Presentaties  
Aantal nieuwe tentoonstellingen in museum 11 PM
Aantal nieuwe tentoonstellingen buiten museum – PM
Aantal evenementen 9 PM
Uitgaande bruiklenen nationaal 5 PM
Uitgaande bruiklenen internationaal 2 PM
Aantal bezoekers Nederlands Fotomuseum 40.000 35.402
Aantal bezoekers reizende tentoonstellingen buiten museum  – 41.380
Aantal bezoeken website 100.000 PM
Aantal redactionele/ inhoudelijke persreacties 1.000 PM
  
C. Educatieve activiteiten  
Bereik aantal scholen 20 PM
Bereik aantal leerlingen 5.400 PM
Overige groepen 3.600 PM
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Kasstroomoverzicht  
 2006 2005 
 EUR EUR EUR EUR 
I Kasstroom uit operationele 

activiteiten  
Exploitatieresultaat -16.250 38.874 
Nagekomen lasten rechtsvoorgangers  -424 -16.818 
Afschrijvingen materiële vaste activa 

(inclusief vrijval egalisatierekening) 46.388 46.155 
Afwaardering materiële vaste activa 

(inclusief vrijval egalisatierekening) 70.971 – 
 

  

Bruto kasstroom uit operationele activiteiten 100.685  68.211
  
Mutatie in voorraden  -24.757 28.631 
Mutatie vorderingen  -273.943 193.217 
Mutatie kortlopende schulden  155.669 -54.027 
 

  

 -143.031  167.821
 

 
 

 

Netto kasstroom uit operationele 
activiteiten -42.346  236.032

  
II Kasstroom uit 

investeringsactiviteiten  
Investeringen in materiële vaste activa -4.833  -131.727
  
III Kasstroom uit 

financieringsactiviteiten  
Aflossing uit langlopende schulden -32.563 -7.934 
Mutatie egalisatievoorziening  -5.767 105.781 
 

  

 -38.330  97.847
 

 
 

 

Mutatie liquide middelen I-II+III -85.509  202.152
 

 
 

 

Liquide middelen  
 2006  2005 
 EUR  EUR 
  
Eindsaldo  340.312  425.821
Beginsaldo -425.821  -223.669
 

 
 

 

Mutatie liquide middelen  -85.509  202.152
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Toelichting  

Algemeen  
Stichting Nederlands Fotomuseum is op 1 maart 2002 opgericht. Per 1 januari 2003 is Stichting 
Nederlands Fotomuseum actief geworden door de inbreng van de activiteiten en activa en 
passiva van Stichting Nederlands Instituut voor Fotografie, Stichting Nederlands Fotoarchief en 
Stichting Nationaal Fotorestauratie Atelier. Deze stichtingen ontplooien met ingang van de 
inbrengdatum geen eigen activiteiten meer. 

In 2007 zal Stichting Nationaal Fotorestauratie Atelier geliquideerd worden. 

Het Nederlands Fotomuseum richt zich op fotografie in de breedste zin van het woord. Daarmee 
wil het museum de fotografie tonen in de verscheidenheid waarin het zich voordoet. Dus niet 
alleen als artistieke uitingsvorm, maar juist ook als maatschappelijk medium.  

De doelstelling is: 

• het initiëren en stimuleren van de belangstelling voor fotografie in Nederland en daarbuiten; 

• het organiseren van tentoonstellingen in binnen- en buitenland; 

• organiseren van seminars; 

• presentaties en manifestaties; 

• het verrichten van onderzoek; 

• het uitbrengen van publicaties; 

• het ontsluiten van archieven; 

• het conserveren, beheren, exploiteren, verzamelen en exposeren van objecten; 

• het verrichten van educatieve en informatieve activiteiten. 

In 2006 is begonnen met de verbouwing van de nieuwe locatie Las Palmas. Het Fotomuseum 
zal eind maart 2007 naar deze nieuwe locatie verhuizen. 

Grondslagen voor waardering van activa en passiva en de 
resultaatbepaling 

Algemeen 
De grondslagen die worden toegepast voor de waardering van activa en passiva en de 
resultaatbepaling zijn gebaseerd op historische kosten. 

Voorzover niet anders is vermeld, worden activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.  

De baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben.  
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Materiële vaste activa 
Materiële vaste activa worden geactiveerd tegen aanschaffingswaarde onder aftrek van de 
afschrijvingen. De afschrijving van de gefinancierde en gesubsidieerde investeringen loopt 
parallel met de aflossing van de ter financiering aangegane langlopende schulden resp. de 
vrijval van de egalisatierekening investeringsbijdragen.  

Daarbij gelden de volgende afschrijvingspercentages, zonder rekening te houden met 
restwaarden: 

• Verbouwing      10% 

• Inventaris en inrichting:  
Automatiseringsapparatuur en software  25% – 33 1/3 %  
Kantoorapparatuur     20% 
Kantoormeubilair en overige inventaris  10% 

Met betrekking tot de met subsidie verkregen activa, heeft de subsidiegever recht op een 
vergoeding c.q. zeggenschap bij bepaling van de bestemming, in de volgende gevallen: 
ontvangst schadevergoeding, bestemmingswijziging, vervreemding, beëindiging activiteiten en 
beëindiging subsidiëring.  

Voorraden 
De voorraden worden gewaardeerd tegen de kostprijs of lagere marktwaarde.  

Vorderingen 
Vorderingen worden gewaardeerd op de nominale waarde eventueel onder aftrek van een 
voorziening voor oninbaarheid.  

Subsidieverantwoordingen 
Subsidies worden verantwoord in het jaar waarvoor deze zijn toegezegd (voor zover zij 
betrekking hebben op desbetreffend boekjaar). Voor zover toegezegde subsidies nog niet zijn 
ontvangen, worden zij als te vorderen opgenomen. Voor zover ontvangen subsidies nog niet zijn 
besteed aan de beoogde activiteiten, werden deze tot en met 2005 als nog te besteden subsidies 
verantwoord. Vanaf 2006 wordt in dergelijke gevallen het nog niet bestede deel toegevoegd aan 
het bestemmingsfonds OCW.  

De ontvangen subsidies voor bepaalde activiteiten (bestemmingssubsidies), en de daarop 
betrekking hebbende uitgaven, worden verantwoord in de exploitatierekening. De in de 
exploitatiesubsidie begrepen FBR-subsidie wordt tot en met 2005 toegevoegd aan een 
bestemmingsreserve binnen het eigen vermogen. In overleg met de Gemeente is deze post in 
2006 toegevoegd aan de bestemmingsreserve (inter)nationale tentoonstellingen. In 2006 is deze 
bestemmingsreserve aangewend voor tentoonstelling China Contemporary.  
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Algemene reserves 
De algemene reserve heeft betrekking op exploitatie overschotten/tekorten. Deze reserve kan 
worden aangewend ten behoeve van de doelstelling van de Stichting. 

Bestemmingsreserves rechtsvoorgangers 
Dit betreft door het bestuur uit de inbreng gealloceerde gelden van rechtsvoorgangers bedoeld 
voor de hieruit voortgekomen afdelingen.  

Bestemmingsfonds OCW 
Dit betreft het afzonderen van niet gebruikte subsidiegelden in een bestemmingsfonds onder het 
eigen vermogen.  

Grondslagen en resultaatbepaling 
Het exploitatieresultaat wordt bepaald als het verschil tussen enerzijds de ontvangen subsidies 
en de overige baten en anderzijds de bestede kosten hiervan over het verslagjaar, met 
inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen.  
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Toelichting op de balans 

Materiële vaste activa 
Het verloop van de materiële vaste activa is als volgt weer te geven: 

 Verbouwing Inventaris en 
inrichting 

Ontwikke-
lingskosten  

1994 

Totaal 

 EUR EUR EUR EUR 
Stand per 1 januari 2006:  
• Aanschafprijs 164.243 404.875 104.369 673.487
• Cumulatieve afschrijvingen -116.847 -226.170 -71.806 -414.823
 

    

Boekwaarde 47.396 178.705 32.563 258.664
 

    

Mutaties in de boekwaarde:  
• Investeringen – 4.833 – 4.833
• Afschrijvingen -16.402 -87.336 -9.250 -112.988
• Desinvesteringen Witte de Withstraat -30.994 -16.664 -23.313 -70.971
 

    

Saldo -47.396 -99.167 -32.563 -179.126
 

    

Stand per 31 december 2006:  
• Aanschafprijs – 204.766 – 204.766
• Cumulatieve afschrijvingen – 125.228 – 125.228
 

    

Boekwaarde – 79.538 – 79.538
 

    

De verhuizing naar de nieuwe locatie Las Palmas in maart 2007 heeft ultimo 2006 geleid tot 
afwaardering van materiële vaste activa in de Witte de Withstraat ad EUR 70.971. 

Onder inventaris en inrichting is gesubsidieerde automatiseringsapparatuur, hardware, software 
en inrichting begrepen in het kader van de projecten Mondriaan Kenniscentrum en Wertheimer. 
De ontvangen subsidie (100% van de aanschafprijs) is onder de langlopende schulden 
opgenomen als egalisatierekening investeringsbijdragen. De afschrijvingen lopen parallel met 
de vrijval van deze egalisatierekening.  

De ontwikkelingskosten zijn gefinancierd met een 15-jarige lening (6,95%) op annuïteitenbasis 
bij de ABN-AMRO-bank. De afschrijvingen lopen parallel aan de aflossingen op deze leningen. 
Ultimo 2006 zijn de ontwikkelingskosten afgewaardeerd. De lening is afgelost in januari 2007. 

De technische installaties van het pand zijn niet geactiveerd omdat ze eigendom van de 
verhuurder zijn. De Stichting huurt de installaties en heeft het recht na afloop van de 15-jarige 
huurperiode, de technische installaties over te nemen tegen EUR 0. Beoogd wordt om de 
installaties tegen een overnamesom over te doen aan een volgende huurder. 
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Voorraden 
De voorraden betreffen boeken en restauratie- en conserveringsmateriaal.  

Vorderingen  

Debiteuren 
 
 2006 2005 
 EUR EUR 
  
Nominale waarde debiteuren  211.276 100.652
 

  

Een voorziening van oninbaarheid wordt niet nodig geacht.  

Overige vorderingen en overlopende activa 
 
 2006 2005 
 EUR EUR 
  
Vooruitbetalingen inzake Las Palmas  68.786 –
Vooruitbetaalde kosten tentoonstellingen  6.635 8.844
Nog door te belasten St. Las Palmas Cultuur 78.724 –
Nog te factureren omzet 65.210 17.223
Omzetbelasting 31.980 33.502
Te ontvangen ziekengeld – 10.046
Vooruitbetaalde onderhoudskosten  5.161 5.242
Nog te verrekenen pensioenpremie  – 5.653
Overige vooruitbetaalde kosten 8.000 22.048
Nog te ontvangen rente 4.511 –
Overige vorderingen  2.322 8.852
 

  

 271.329 111.410
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Te ontvangen subsidies 
 2006 2005 
 EUR EUR 
  
Mondriaan Stichting: Kenniscentrum fase I  15.579 15.579
Bildmuseet; derde/tweede jaar VCN  15.000 15.000
HGIS: China Contemporary 15.000 –
Gemeente Rotterdam: The new human being  2.000 –
Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap   – 5.000
Rotterdam Festivals  700 5.000
Institut Français des  Pays-Bas – 4.000
Nederlands Fonds voor de Film – 300
 

  

 48.279 44.879
 

  

Liquide middelen 
De liquide middelen staan ter vrije beschikking, zij het dat de tekeningbevoegdheid voor twee 
bankrekeningen van een rechtsvoorganger met een saldo van EUR 47.531 nog moeten worden 
overgedragen aan NFM.  

Eigen vermogen 
 
 Algemene 

reserve  
Bestem-
mings-
reserve 

FBR  

Bestem-
mings-
reserve 
(inter) 

nationale 
tentoon-

stellingen 

Bestem- 
mings- 
reserve 

Collecties 

Bestem-
mings-
reserve 
Conser-
veren en 
Restau-
reren 

Bestem-
mingsfonds 

OCW 

Totaal  

 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 
   
31 december 2005 -141.057 44.000 – 53.071 49.364 – 5.378
   
Mutaties:    
Omvorming reserve – -44.000 44.000 – – – –
Exploitatieresultaat 

2006 (incl. toe-
rekening (inter)- 
nationale 
tentoonstelling) 27.750 – -44.000 – – – -16.250

Ten laste van 
bestemmingsreserves – – – -53 -371 – -424

Toevoeging aan 
algemene reserve 53.018 – – -53.018 – – –

 
       

31 december 2006 -60.289 – – – 48.993 – -11.296
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Bestemmingsreserve Foto Biënnale Rotterdam (FBR) 
Deze bestemmingsreserve is in het verleden gevormd voor het deel van de jaarlijkse subsidie 
van de Gemeente Rotterdam dat aangemerkt wordt als subsidie voor de Foto Biënnale 
Rotterdam. Dit festival werd één keer per twee of drie jaar gehouden. Het subsidiedeel dat 
betrekking heeft op het festival wordt aan de bestemmingsreserve FBR gedoteerd. De kosten 
van de FBR die ten laste van de exploitatie zijn gekomen, worden in mindering gebracht op de 
bestemmingsreserve. Het saldo van de reserve FBR geeft aan welk deel van het 
stichtingsvermogen een bestemming heeft. In verband met de verhuizing eind maart 2007 naar 
de nieuwe locatie Las Palmas wordt geen Foto Biënnale meer gehouden. Hiervoor komen 
andere tentoonstellingen in de plaats. 

Het saldo van de bestemmingsreserve FBR ad EUR 44.000 wordt in overleg met de Gemeente 
toegevoegd aan een bestemmingsreserve voor (inter)nationale tentoonstellingen. In 2006 is deze 
bestemmingsreserve aangewend voor tentoonstelling China Contemporary.  

Bestemmingsreserve Collecties en Conserveren en Restaureren 
Bij de inbreng van de activiteiten en activa en passiva heeft het bestuur bepaald dat het 
beginvermogen van Stichting Nederlands Fotoarchief en Stichting Nationaal Fotorestauratie 
Atelier bestemd is voor additionele uitgaven en nagekomen baten/lasten van de afdeling 
collecties resp. afdeling conserveren en restaureren. In 2006 is middels een bestuursbesluit 
besloten de bestemmingsreserve van Stichting Nederland Fotoarchief toe te voegen aan de 
algemene reserve van Stichting Nederlands Fotomuseum. 

Bestemmingsfonds OCW  
Vanaf 2006 wordt een bestemmingsfonds OCW onderkend. Eventueel nog niet bestede 
rijkssubsidies alsmede een aan subsidies toe te rekenen deel van een exploitatieoverschot wordt 
hieraan toegevoegd. Gezien het exploitatietekort over 2006 zijn er geen mutaties opgenomen.  
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Langlopende schulden 

Egalisatierekening investeringsbijdragen 
 
 2006 2005 
 EUR EUR 
  
Stand per 1 januari 129.527 77.992
Dotatie:  - Mondriaan Stichting – 88.027
    - Wertheimer Fonds – 17.754
Vrijval: - Geheugen van NL: 70% van de afschrijvingskosten – -3.506
  - Mondriaan Stichting: 100% van de afschrijvingskosten -49.351 -37.704
  - Wertheimer Fonds: 100% van de afschrijvingen -17.249 -13.036
  - Wertheimer Fonds: desinvestering Witte de Withstraat -5.767 –
 

  

 57.160 129.527
 

  

Schulden aan kredietinstellingen  
 
 2006 2005 
 EUR EUR 
  
Lening ABN-AMRO-bank N.V. (6,95%) – 32.563
 

  

Het betreft een 15-jarige annuïteitenlening ten behoeve van de financiering van de 
ontwikkelingskosten.  

De ontwikkelingskosten zijn afgewaardeerd eind 2006 i.v.m. overgang naar de nieuwe locatie 
Las Palmas. De lening is afgelost in januari 2007 en is derhalve opgenomen onder de 
kortlopende verplichtingen.   
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Kortlopende schulden 

Belastingen en premies sociale verzekeringen 
 
 2006 2005 
 EUR EUR 
  
Loonheffing 23.040 25.336
Bedrijfsvereniging 12.195 1.804
 

  

 35.235 27.140
 

  

Nog te besteden subsidies  
 
 2006 2005 
 EUR EUR 
  
Mondriaan Stichting Kenniscentrum fase I – 10.830
Mondriaan Stichting Kenniscentrum fase II 15.436 100.158
Mondriaan Stichting Kenniscentrum fase III 100.000 –
Wertheimer Fonds  197.789 200.726
Havenbedrijf t.b.v. St. Las Palmas Cultuur  120.000 –
Mondriaan Stichting 6.613 –
Senternovem 20.000 –
Ontwikkelingsbedrijf Rotterdam; Las Palmas fotoboek 17.000 
ID-banen 8.429 –
Stichting Bevordering van Volkskracht 2.679 –
G.Ph. Verhagen Stichting 12.500 2.500
 

  

 500.446 314.214
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Het verloop van de ontvangen subsidies van de Mondriaan Stichting en het Wertheimer Fonds is 
als volgt:  

 Mondriaan 
Stichting 

Wertheimer 
Fonds 

 EUR EUR 
  
Stand per 1 januari 2006  110.988 200.726
In 2006 ontvangen subsidie 100.000 440.000
Af: Besteed in 2006  -95.552 -442.937
 

  

Stand per 31 december 2006 115.436 197.789
 

  

Overige schulden en overlopende passiva 
 
 2006 2005 
 EUR EUR 
  
Af te dragen auteursrechten  63.305 71.420
Reservering vakantiegeld en vakantiedagen (incl. opslag sociale lasten) 62.508 63.551
Vooruitgefactureerde omzet  1.500 –
Te betalen accountants- en administratiekosten 19.500 15.988
Te betalen advieskosten 5.000 –
Te betalen servicekosten 4.000 –
Te betalen nettolonen  – 418
Te betalen energiekosten – 6.580
Te betalen verzendkosten  – 1.036
Te betalen kosten accres  – 5.024
Te betalen rente en bankkosten – 69
Te betalen pensioenkosten 6.000 –
Te betalen aan personeel 7.537 3.361
Te betalen overige posten 5.135 7.362
 

  

 174.485 174.809
 

  

 



Stichting Nederlands Fotomuseum 

 20 

Niet in de balans opgenomen verplichtingen 
Er is een huurcontract voor het gebruik van het pand afgesloten voor EUR 20.863 per maand. 
Het huurcontract loopt tot en met 2008 en is tussentijds niet opzegbaar. De huurverplichting 
wordt met ingang van 1 april 2007 overgenomen door Dienst Kunst en Cultuur van de 
Gemeente Rotterdam. De huurverplichting voor het gebruik van de technische installatie 
bedraagt EUR 56.541 per jaar. Deze huurverplichting loopt voor de gehele cultuurnota periode 
2005-2008 en is gecedeerd aan de gemeente Rotterdam en wordt verrekend met de te ontvangen 
subsidie.  

Per 31 december 2006 resteert nog twee jaar van de cultuurnota periode 2005 – 2008. De 
jaarlijkse subsidie van OC&W bedraagt gemiddeld EUR 1.063.826 conform beschikkingsbrief 
DK/BK/2004/58541. 
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Toelichting op de exploitatierekening 2006 (functioneel) 
 
 Boekjaar  Begroting Vorig boekjaar 
 EUR EUR EUR 

  
Directe opbrengsten  
Publieksinkomsten   
Functie 3: Tentoonstellingen: entreegelden  55.875 75.000 49.950
Functie 5: Informatie en publicaties (inclusief 

winkelverkopen) 114.801 75.000 73.744
 

   

 170.676 150.000 123.694
 

   

Overige inkomsten   
Functie 1: Collecties   
• Auteursrechten  109.085 150.000 108.362
• Omzet projecten  34.380 – 40.415
 

   

 143.465 150.000 148.777
 

   

Functie 2: Conserveren en restaureren  
• Restauratie 33.988 50.000 29.716
• Verkoop restauratie- en conserveringsmateriaal  65.338 100.000 94.967
 

   

 99.326 150.000 124.683
 

   

Functie 3: Tentoonstellingen; verhuur  57.601 25.000 3.957
 

   

Functie 6: Educatie 8.352 10.000 3.336
 

   

Totaal directe opbrengsten 479.420 485.000 404.447
 

   

  
Indirecte opbrengsten   
Doorberekende kosten  17.721 75.000 18.972
Omzet diversen  2.163 – 3.865
 

   

 19.884 75.000 22.837
 

   

Subsidie Ministerie van  OCW  
Jaarlijkse subsidie uit cultuurnota   
Algemeen  1.073.484 1.063.826 1.063.826
Prijscompensatie 7.066 – 13.798
 

   

 1.080.550 1.063.826 1.077.624
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 Boekjaar  Begroting  Vorig boekjaar 
 EUR EUR EUR 
Subsidie Gemeente Rotterdam  
Algemeen 535.000 387.000 537.000
Foto Biënnale Rotterdam  – – 22.000
Bijdrage BK-gelden 127.000 127.000 105.200
Bijdrage huur technische installatie 56.541 69.541 56.541
Onderhoud & Vervanging (huisvesting) 27.000 27.000 27.000
Extra – 150.000 –
ID-banen – 55.000 –
 

   

 745.541 815.541 747.741
 

   

De subsidie ID-banen wordt in de exploitatierekening in mindering gebracht op de 
personeelslasten. De subsidie financieringskosten klimatiseringsapparaat wordt in mindering 
gebracht op de activiteitenlasten. 

 Boekjaar  Begroting  Vorig boekjaar 
 EUR EUR EUR 
Mondriaan Stichting  
Kenniscentrum 95.552 200.000 204.592
Af: Dotatie egalisatievoorziening investeringsbijdragen  – – -88.027
 

   

 95.552 200.000 116.565
 

   

Wertheimer Fonds   
Legaat 442.937 440.000 403.026
Af: Dotatie egalisatievoorziening investeringsbijdragen  – – -17.754
 

   

 442.937 440.000 385.272
 

   

Overige bijdragen (subsidies)   
Algemene Zaken (structureel)  – – –
 

   

Presentaties (incidenteel)  
Rotterdam Festivals*  – – 5.405
Bildmuseet: VCN-project*  – – 15.000
Mondriaan Stichting en RKS: Exposing Cinema*  – – 31.475
Stichting Aida: BAM*  – – 4.534
Prins Claus Fonds*  – – 3.125
Nederlands Fonds voor de Film: The Past in the Present* – – 1.500
Prins Bernhard Cultuurfonds: Occupying space* – – 20.000
Institut Français des Pays-Bas – – 4.000
Stichting Beeldende Amateurkunst* – – 1.000
Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap* – – 5.000
Internationaal Filmfestival Rotterdam: Screentest* – – 5.491
 

   

Transporteren – – 96.530
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 Boekjaar  Begroting  Vorig boekjaar 
 EUR EUR EUR 
  
Transport – – 96.530
Stoomschip Rotterdam* 44.000 – –
China Contemporary* 34.500 – –
Dutch Dare 53.387 – –
Rotterdam Festivals: Ik Klik 3.500 – –
Broedplaats De Beer 11.322 – –
Hannes Wallrafen 11.200 – –
Avenue 2.500 – –
Phil Collins* 7.119 – –
Havenbedrijf Rotterdam 8.000 – –
St. Sem Presse t.b.v. Fotografiebibliotheek Online 3.000 – –
Mondriaan 560 – –
Rijksdienst voor Monumentenzorg 1.092 – –
Stichting scholingsfonds 702 – –
Sponsoring fotoboek Las Palmas, alsmede inrichtingskosten 40.500 – –
 

   

 221.382 – 96.530
    

 221.382 150.000 96.530
    

_________________________ 
* Subsidieafrekening goedgekeurd. 
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Beheerslasten 
 2006 Begroting  

2006 
2005 

 EUR EUR EUR 
Beheerslasten: Personeel  
Directie en algemene zaken 244.464  196.783
Overige personeelslasten 2.331  78.331
 

   

 246.795 341.500 275.114
 

   

In fte gemeten zijn de personeelskosten als volgt: 3,1  3,1
 

 
 

 

Beheerslasten: Materieel  
Huisvesting  
• Huur 254.352 250.000 245.487
• Energie 80.375 50.000 81.656
• Huur en financiering technische installatie 69.541 69.541 69.541
• Onderhoud Klimaatinstallatie  31.500 27.500 26.713
• Klein onderhoud   3.842 5.000 2.817
• Beveiliging 2.128 5.000 2.539
• Schoonmaak  23.785 25.000 20.994
• Overige huisvestingskosten 7.871 55.000 11.483
 

   

 473.394 487.041 461.230
 

   

Kantoorkosten   
• Telefoonkosten en porti  21.247 17.000 23.605
• Verzekeringen  16.136 15.000 11.998
• Administratie-, accountants- en advieskosten  66.124 26.000 48.436
• Belastingen  1.397 10.000 8.672
• Bestuurskosten   33 3.000 2.399
• Automatisering  62.219 100.000 37.022
• Diverse kantoorkosten  26.577 25.000 24.100
• Kosten betalingsverkeer   3.456 3.000 2.608
• Overige beheerskosten   1.771 – 906
 

   

 198.960 199.000 159.746
 

   

Afschrijvingskosten  
• Gebouwen en verbouwingen 16.402  16.403
• Inventaris en inrichting 87.336  76.064
• Ontwikkelingskosten 9.250  7.934
• Vrijval egalisatierekening investeringsbijdragen  -66.600  -54.246
 

   

 46.388 82.659 46.155
 

   

Beheerslasten: Materieel 718.742 768.700 667.131
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Activiteitenlasten 
 
 2006 Begroting  

2006 
2005 

  
De activiteitenlasten betreffen de volgende 

personeelsaantallen in fte’s  24,8  23,9
 

 
 

 

Het totaal van de lasten over 2006 is als volgt: 

 EUR EUR EUR 
  
Activiteitenlasten: Personeel 880.483 651.590 897.065
  
Activiteitenlasten: Materieel  1.186.470 1.363.901 973.817
 

   

Totaal lasten activiteiten  2.066.953 2.015.491 1.870.882
 

   

De verdeling over de verschillende functies is als volgt:  

Functie 1: Collecties    
In fte’s 6,8  6,8
 

 
 

 

  
 Personeel  
  Personeelslasten  195.219  266.176
  Overige personeelskosten  3.478  -16.701
 

 
 

 

 198.697  249.475
  
 Materieel 115.876  124.115
 

 
 

 

Totaal Collecties   314.573  373.590
 

 
 

 

Functie 2: Conserveren en restaureren   
In fte’s 2,2  2,7
 

 
 

 

 Personeel  
  Personeelslasten  105.789  152.926
  Overige personeelskosten  236  -1.087
 

 
 

 

 106.025  151.839
 Materieel 66.976  82.260
 

 
 

 

Totaal Conserveren en restaureren 173.001  234.099
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 2006  2005 
 EUR  EUR 
Functie 3: Tentoonstellingen    
In fte’s 6,8  4,9
 

 
 

 

  
 Personeel  
  Personeelslasten  154.385  146.406
  Overige personeelskosten  47.950  8.948
 

 
 

 

 202.335  155.354
 Materieel 513.748  317.516
 

 
 

 

Totaal Tentoonstellingen    716.083  472.870
 

 
 

 

Functie 5: Informatie en publicaties   
In fte’s 1,7  1,0
 

 
 

 

 Personeel  
  Personeelslasten  61.305  32.687
  Overige personeelskosten  -12.526  -39.971
 

 
 

 

 48.779  -7.284
 Materieel 72.287  85.735
 

 
 

 

Totaal Informatie en publicaties  121.066  78.451
 

 
 

 

Functie 6: Educatie     
In fte’s 0,8  0,0
 

 
 

 

 Personeel  
  Personeelslasten  37.730  593
  Overige personeelskosten  2.098  9.006
 

 
 

 

 39.828  9.599
 Materieel 39.516  20.910
 

 
 

 

Totaal Educatie   79.344  30.509
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 2006  2005 
 EUR  EUR 
  
Functie 7: Publiciteit & PR    
In fte’s 1,3  1,8
 

 
 

 

 Personeel  
  Personeelslasten  38.934  69.151
  Overige personeelskosten  -6.498  2.821
 

 
 

 

 32.436  71.972
 Materieel 91.961  107.554
 

 
 

 

Totaal Publiciteit & PR    124.397  179.526
 

 
 

 

  
Functie 9: Wertheimer Fonds    4,2  4,9
In fte’s 

 
 

 

  
 Personeel 197.838  160.924
 

 
 

 

 Materieel  242.102
 Af:  Geactiveerde investeringen  245.099  -17.754
 

 
 

 

 245.099  224.348
 

 
 

 

Totaal Wertheimer Fonds  442.937  385.272
 

 
 

 

  
  
Functie 10: Mondriaan Stichting  1,0  1,8
In fte’s 

 
 

 

  
 Personeel 54.545  105.186
 

 
 

 

 Materieel 41.007  99.406
 Af: Geactiveerde investeringen  –  -88.027
 

 
 

 

 41.007  11.379
 

 
 

 

Totaal Mondriaan Stichting  95.552  116.565
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 2006  2005 
 EUR  EUR 
  
Bijzondere baten  
Correcties voorgaande jaren 11.107  10.725
 

 
 

 

Bijzondere lasten    
Correcties voorgaande jaren   -15.127  -9.218
Desinvestering activa Witte de Withstraat i.v.m. verhuizing 

naar Las Palmas  -70.971  –
 

 
 

 

 -86.098  -9.218
 

 
 

 

Rotterdam, 28 maart 2007 

R.J. Vles – Voorzitter T. Baart – Bestuurslid 

 

B.R.H. Wentrup – Penningmeester N.J. Surber – Bestuurslid  

 

W. Sütö – Bestuurslid A.A. Ribbens - Bestuurslid 

 



 

NFICO J70313/29 KPMG Accountants N.V. KPMG Accountants N.V., 
ingeschreven onder nummer 33263683 bij de Kamer van 
Koophandel te Amsterdam, lid van KPMG International, een 
Zwitserse coöperatie. 

Aan: Stichting Nederlands Fotomuseum, Rotterdam 

Accountantsverklaring 

Verklaring betreffende de jaarrekening  
Wij hebben de jaarrekening 2006 van Stichting Nederlands Fotomuseum te Rotterdam 
bestaande uit de balans per 31 december 2006 en de exploitatierekening over 2006 met 
toelichting alsmede het prestatieoverzicht 2006 gecontroleerd.  

Verantwoordelijkheid van het bestuur  
Het bestuur van de stichting is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het 
vermogen en het exploitatiesaldo getrouw dient weer te geven, alsmede voor het opstellen van 
het bestuursverslag. Deze verantwoordelijkheid omvat onder meer: het ontwerpen, invoeren en 
in stand houden van een intern beheersingssysteem relevant voor het opmaken van en getrouw 
weergeven in de jaarrekening van vermogen en resultaat, zodanig dat deze geen afwijkingen van 
materieel belang als gevolg van fraude of fouten bevat, het kiezen en toepassen van 
aanvaardbare grondslagen voor financiële verslaggeving en het maken van schattingen die 
onder de gegeven omstandigheden redelijk zijn.  

Verantwoordelijkheid van de accountant  
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze 
controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht en met 
inachtneming van het bij de Regeling subsidies en uitkeringen cultuuruitingen opgenomen 
controleprotocol. Dienovereenkomstig zijn wij verplicht te voldoen aan de voor ons geldende 
gedragsnormen en zijn wij gehouden onze controle zodanig te plannen en uit te voeren dat een 
redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van 
materieel belang bevat.  

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie 
over de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De keuze van de uit te voeren 
werkzaamheden is afhankelijk van de professionele oordeelsvorming van de accountant, 
waaronder begrepen zijn beoordeling van de risico's van afwijkingen van materieel belang als 
gevolg van fraude of fouten. In die beoordeling neemt de accountant in aanmerking het voor het 
opmaken van en getrouw weergeven in de jaarrekening van vermogen en resultaat relevante 
interne beheersingssysteem, teneinde een verantwoorde keuze te kunnen maken van de 
controlewerkzaamheden die onder de gegeven omstandigheden adequaat zijn maar die niet tot 
doel hebben een oordeel te geven over de effectiviteit van het interne beheersingssysteem van 
de entiteit. 
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Tevens omvat een controle onder meer een evaluatie van de aanvaardbaarheid van de toegepaste 
grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van schattingen die het 
bestuur van de entiteit heeft gemaakt, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de 
jaarrekening.  

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als 
basis voor ons oordeel.  

Oordeel  
Wij zijn van oordeel dat de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling 
van het vermogen van Stichting Nederlands Fotomuseum per 31 december 2006 en van het 
exploitatiesaldo over 2006. Voorts zijn wij van oordeel dat de jaarrekening in overeenstemming 
is met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor de jaarverslaggeving en voldoet aan 
de bepalingen van het Bekostigingsbesluit cultuuruitingen (het Besluit) inzake de 
verantwoording. 

Tevens delen wij mede ten aanzien van de rechtmatigheid dat alle relevante bepalingen van het 
Besluit en de Regeling subsidies en uitkeringen cultuuruitingen zijn nageleefd, alsmede voor 
zover van toepassing de verplichtingen opgenomen in de verleningsbeschikking (brief van 
OCW, kenmerk DK/BK/2004/58541, d.d. 24 december 2004 en brief van OCW, kenmerk 
DK/AZ/2006/33418, d.d. 3 november 2006), met uitzondering van de in de bevindingen 
opgenomen geconstateerde afwijkingen. 

Bevindingen 
Van het in de jaarrekening 2006 opgenomen prestatieoverzicht hebben wij alleen het 
bezoekersaantal van het Nederlands Fotomuseum, welke samenhangt met de publieksinkomsten 
entreegelden, gecontroleerd. De overige prestatiegegevens hebben wij niet gecontroleerd. 

Verklaring betreffende andere wettelijke voorschriften en/of 
voorschriften van regelgevende instanties 
Overeenkomstig artikel 2:393 lid 5 onder e BW melden wij dat het bestuursverslag, voor zover 
wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening.  

Rotterdam, 28 maart 2007  

KPMG ACCOUNTANTS N.V. 

 
 

G.A.J.M. de Wit RA 
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A  Toelichting op het verschil tussen de begroting  
  2006 en de exploitatierekening 2006 

A Functioneel: opbrengsten versus kosten 

Directe opbrengsten 
De totale directe opbrengsten in 2006 zijn 19% hoger dan in 2005 en blijven 1% achter bij de 
begroting. 

Publieksinkomsten  
De omzet uit entreegelden tentoonstellingen is 12% hoger dan vorig jaar. Vergeleken bij de 
begroting bleven de entreeverkopen op 75% steken. De omzet van de museumwinkel is 56% 
hoger dan vorig jaar en 53 % hoger dan de begroting.  

Overige inkomsten 
De omzet collecties is met  4% gedaald t.o.v. 2005. T.o.v. de begroting is 96% gerealiseerd. Het 
gaat hier om verkoop van beeldmateriaal aan bedrijven en voor een klein deel aan particulieren. 
Veel tijd van de medewerkers beeldresearch is geïnvesteerd in automatisering van de verkoop 
van foto’s via de webwinkel, zowel voor bedrijven als particulieren. De webwinkel is 
halverwege het jaar van start gegaan maar kende veel aanloopproblemen. Bedrijven zoals 
uitgeverijen en kranten/tijdschriften maken nog weinig gebruik van deze manier van 
beeldmateriaal bestellen. 

De omzet restauratie is met 14% gestegen t.o.v. 2005 maar de begroting voor 2006 werd niet 
gehaald: 68% is gerealiseerd. Restauratiemedewerkers verrichtten werkzaamheden voor 
particulieren en instellingen. De restauratie van de Ermakov-albums uit Tblisi, Georgië, een 
langlopend samenwerkingsproject van het fotomuseum, liep vertraging op waardoor alleen in de 
eerste helft van het jaar gefactureerd kon worden. Vanwege de verhuizing naar Las Palmas zijn 
verder veel meer interne werkzaamheden verricht ten behoeve van de eigen collectie. 

De omzet verkoop restauratie- en conserveringsmateriaal is t.o.v. 2005 met 31% gedaald en 
35% lager dan de begroting. Een verklaring hiervoor is het vertrek van het hoofd conservering 
in 2006, die een uitgebreid netwerk voor de verkoop had. Halverwege het jaar is daarom een 
accountmanager aangesteld, die de verkoop een nieuwe impuls moet geven. Eind 2006 zijn 
nieuwe Nederlandse verpakkingsmaterialen ingekocht en is een nieuwe catalogus met 
prijslijsten verspreid. 

De baten van de verhuur en verkoop tentoonstellingen zijn hoger dan in 2005. Voornaamste 
reden hiervoor is de verkoop van de SS Rotterdam tentoonstelling, die in het museum te zien is 
geweest, aan de Stichting SS Rotterdam.  

De omzet educatie (entreegelden voor rondleidingen, scholenbezoek en lezingen) is met 150% 
toegenomen t.o.v. 2005, al bleef men 16% achter bij de begroting. 
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In de begroting voor 2006 is uitgegaan van een te verwachten rendement op directe opbrengsten 
van 58%. Het werkelijke rendement van alle directe opbrengsten (opbrengsten minus 
activiteitenkosten maar exclusief loonkosten) ligt daaronder. In 2006 was het rendement 47%; 
in 2005 was dat 40%: een stijging van 7%.  

Indirecte inkomsten  
De indirecte inkomsten zijn met 13% gedaald t.o.v. vorig jaar en zijn 73% lager dan de 
begroting. 

Subsidies 

Reguliere subsidies 
Het Ministerie van O C & W en de Gemeente Rotterdam verstrekten in deze kunstenplanperiode 
(2005-2008) vaste subsidies die voor 4 jaar vaststaan. De werkelijke subsidies van het 
Ministerie van OCenW en de Gemeente Rotterdam voor 2006 zijn conform de vaststelling 
2006. Het accres (prijscompensatie) over 2006 is niet begroot. 

Meerjaren subsidies: 

Wertheimer Fonds  

Totaal is in 2006 EUR 442.937 aan Wertheimergelden verantwoord. Begroot was EUR 440.000. 

Mondriaan Fonds  

In 2006 is EUR 95.552 subsidie van de Mondriaan Stichting verantwoord. Begroot was 
EUR 200.000. Uitstel van de verhuizing was de reden voor de onderbesteding. 

Incidentele subsidies en sponsoring 

In 2006 is voor EUR 150.000 aan incidentele subsidies begroot. Het uiteindelijk binnen-
gekomen subsidiebedrag is 48% hoger dan het begrote bedrag en 129% hoger dan het bedrag 
van het jaar ervoor. De meeste grote tentoonstellingen en bijbehorende catalogi in 2006 hebben 
financiële ondersteuning gekregen van subsidiefondsen en sponsoring.  
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Lasten 

Beheerslasten: Personeel 
De reguliere beheerslasten personeel zijn 11% lager dan vorig jaar en 28% lager dan begroot. 
Een verklaring hiervoor: de projectleider ICT was in de begroting gepland in de vaste 
beheerformatie maar werd ook in 2006 uit Mondriaan subsidies gefinancierd. 

Beheerslasten: Materieel 
De totale beheerslasten materieel zijn in totaal 8% hoger dan vorig jaar maar 6% lager dan de 
begroting.  

De huisvestingskosten verschillen niet veel van vorig jaar en de begroting. Bij de kantoorkosten 
zijn toenames te constateren bij administratie-, accountants- en advieskosten (37% t.o.v. 2005 
en 154% t.o.v. de begroting). De accountantskosten zijn zeer hoog: in 2006 moesten de 
accountants de jaarrekening 2005 zelf voorbereiden wegens ziekte van de administrateur. Aan 
advieskosten is in 2006 een aanzienlijk bedrag uitgegeven, vooral bestemd voor juridische 
ondersteuning (rechtszaak over beeldrecht - de zaak tegen Uitgeverij 010- en adviezen over het 
huurcontract en de beheersstichting t.b.v. Las Palmas). De automatiseringskosten waren 68% 
hoger dan in 2005 maar 38% lager dan de begroting voor 2006. De afschrijvingskosten zijn licht 
gestegen t.o.v. 2005 en de begroting. 

Activiteitenlasten: Personeel 
Het uitgegeven bedrag aan reguliere personeelslasten activiteiten is 2% lager dan in 2005 en 
35% hoger dan begroot. De verklaring voor dat laatste feit is dat in de begroting alleen rekening 
is gehouden met de reguliere personeelskosten. De in te zetten formatie die met Wertheimer- en 
Mondriaangelden zou worden gefinancierd is in de begroting als p.m. opgevoerd omdat het 
bedrag en de verdeling tussen activiteitenkosten en personeelskosten bij het opstellen van de 
begroting nog niet bekend was.  

Activiteitenlasten: Materieel 
De materiële reguliere activiteitenlasten zijn met 22% toegenomen t.o.v. het jaar ervoor. Dat 
komt vooral voor rekening van de afdeling tentoonstellingen. Dekking daarvoor kwam van de 
subsidieinkomsten: de in 2006 binnengekomen subsidie- en sponsorinkomsten voor 
tentoonstellingen mogen aangewend worden voor het tentoonstellingsbudget. De materiële 
reguliere activiteitenkosten zijn 13% lager dan de oorspronkelijke begroting.  

 

 

 



Stichting Nederlands Fotomuseum 

 34 

B Functioneel: Verdeling kosten over de verschillende functies 

Regulier 

Functie 1 Collecties 
De reguliere formatie is in 2006 hetzelfde gebleven: 6,8 fp, maar de personeelslasten zijn met 
20% gedaald. Oorzaak is de benoeming van het voormalige hoofd collecties als parttime-lector 
voor twee dagen per week. Daarvoor zijn tijdelijke vervangers aangesteld die een lager salaris 
hebben.  

De activiteitenkosten zijn licht gedaald, met 7%.  

Functie 2 Conserveren en restaureren 
De formatie is in 2006 van 2,7 naar 2,2 fp gegaan: dus is met 19% gedaald. De personeelslasten 
zijn met 30% gedaald t.o.v. vorig jaar. Reden: een fulltimer, hoofd van de afdeling en met 
bijbehorende hoge inschaling, heeft ontslag genomen en is gedeeltelijk vervangen. De 
restaurateur heeft een dag uitbreiding gekregen en – halverwege het jaar – is een 
accountmanager voor twee dagen per week benoemd. 

De activiteitenlasten zijn met 19% gedaald t.o.v. vorig jaar. Dat heeft een relatie met de daling 
aan omzet conserveren en restaureren (20%). 

Functie 3 Tentoonstellingen  
De formatie is in 2006 toegenomen door de hele formatie baliemedewerkers toe te rekenen aan 
de afdeling en door een tentoonstellingsmedewerkster die een dag uitbreiding van formatie 
(gefinancierd door de Mondriaan Stichting) heeft gekregen voor het werken aan een 
tentoonstelling in het buitenland. De personeelslasten zijn met 30 % gestegen door de 
loonkosten van de baliemedewerkers, die geen van allen gesubsidieerde banen meer hebben.  

De activiteitenlasten zijn met 30% gestegen t.o.v. vorig jaar terwijl de omzet Tentoonstellingen 
met 110% groeide. Het verschil is grotendeels gedekt door het binnenhalen van extra subsidies 
voor tentoonstellingen.  

Functie 5 Informatie  
De formatie Informatie is sinds 2005 toegenomen met 70% door het tijdelijk uitbreiden van de 
formatie i.v.m. ziektevervanging. De personeelslasten zijn daardoor in 2006 fors toegenomen 
t.o.v. vorig jaar omdat de vervanger in 2006 uit ziektegeld betaald werd en in 2005 uit 
Mondriaangelden.  

De activiteitenkosten zijn met 16% gedaald t.o.v. vorig jaar, veroorzaakt door een korting op het 
budget in de begroting. 
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Functie 6 Educatie  
De formatie is in 2006 0,8 fp, vorig jaar 0. Vorig jaar werden beide educatieve medewerkers 
door de Mondriaan Stichting en het Wertheimer Fonds gefinancierd. In 2006 werkt alleen de 
educatieve medewerkster met een speciale taak voor amateurfotografie via de Wertheimer-
gelden.  

De activiteitenkosten zijn, conform de begroting, gestegen. 

Functie 7 PR en Marketing  
De formatie van de afdeling PR en Marketing  is gedaald  met 28%: van 1,8 naar 1,3 fp. Gevolg 
van het vertrek van de assistent PR medewerker met een gesubsidieerde baan (is daarom niet 
vervangen) en het nemen van een dagdeel ouderschapsverlof door de PR-medewerkster. De 
personeelslasten zijn daardoor gedaald met 55%. 

De activiteitenkosten zijn 14% lager dan in 2005. 

Additioneel  

Functie 9 Wertheimer Fonds 
De ingezette formatie is gedaald met 14% t.o.v. 2005, van 4,9 naar 4,2 fp. Er hebben 6 
medewerkers op diverse afdelingen werkzaamheden verricht die door gelden uit het Wertheimer 
Fonds zijn gefinancierd (2 bij AZ/Kenniscentrum, 3 bij Collecties, 1 bij Educatie). 

De personeelslasten liggen echter 23% hoger dan in 2005 omdat er vergeleken bij vorig jaar 
medewerkers in hogere loonschalen hebben gewerkt.  

De bestede activiteitenkosten liggen op hetzelfde niveau als in 2005 en op de begroting. Deze 
omvatten net als vorig jaar investeringen in het Kenniscentrum en het doen van aankopen t.b.v. 
Collecties.  

Functie 10 Mondriaan Stichting 
De ingezette formatie is met 44% gedaald, van 1,8 naar 1,0 fp. In 2005 waren twee 
medewerkers: een projectleider Kenniscentrum en een webredacteur gefinancierd uit gelden van 
de Mondriaan Stichting t.b.v. het verrichten van taken voor het Kenniscentrum. In 2006 is alleen 
de projectleider Kenniscentrum en deels de webredacteur hieruit gefinancierd, waardoor de 
personeelslasten voor 2006 circa de helft lager zijn dan het jaar ervoor.  

Bijzondere baten voorgaande jaren  
Zijn hetzelfde als vorig jaar.  
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Bijzondere lasten voorgaande jaren  
Zijn veel hoger dan vorig jaar, veroorzaakt door de desinvesteringen van de activa,  door vertrek 
uit het oude pand aan de Witte de Withstraat. 
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B Toelichting op de exploitatierekening 2006 
 Algemeen Collecties Conserveren 

en 
restaureren 

Tentoon-
stellingen 

Informatie 
en 

publicaties 

Educatie Publiciteit en 
PR 

Wertheimer 
Legaat 

Mondriaan 
Kennis-
centrum 

Totaal 

 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 
Incidenteel c.q. structureel           
BATEN   
   
Opbrengsten   
Directe opbrengsten – 143.465 99.326 113.476 114.801 8.352 – – – 479.420 
Indirecte opbrengsten 2.163 – 17.721 – – – – – – 19.884 
 

          

 2.163 143.465 117.047 113.476 114.801 8.352 – – – 499.304 
 

          

Bijdragen   
Subsidie Ministerie van OCenW 1.080.550 – – – – – – – – 1.080.550 
Subsidie Gemeente Rotterdam 745.541 – – – – – – – – 745.541 
Mondriaan Stichting – – – – – – – – 95.552 95.552 
Wertheimer Fonds – – – – – – – 442.937 – 442.937 
Overige bijdragen – – – 221.382 – – – – – 221.382 
 

          

 1.826.091 – – 221.382 – – – 442.937 95.552 2.585.962 
 

          

Som der baten 1.828.254 143.465 117.047 334.858 114.801 8.352 – 442.937 95.552 3.085.266 
 

          

LASTEN   
   
Personeelskosten 246.795 198.697 106.025 202.335 48.779 39.828 32.436 197.838 54.545 1.127.278 
Afschrijvingen mat. vaste lasten 46.388 – – – – – – – – 46.388 
Materiële activiteitenlasten – 115.876 66.976 513.748 72.287 39.516 91.961 245.099 41.007 1.186.470 
Overige bedrijfslasten:   
• Huisvestingskosten 473.394 – – – – – – – – 473.394 

• Kantoorkosten 198.960 – – – – – – – – 198.960 
 

          

Som der lasten 965.537 314.573 173.001 716.083 121.066 79.344 124.397 442.937 95.552 3.032.490 
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 Algemeen Collecties Conserveren 

en 
restaureren 

Tentoon-
stellingen 

Informatie 
en 

publicaties 

Educatie Publiciteit en 
PR 

Wertheimer 
Legaat 

Mondriaan 
Kennis-
centrum 

Totaal 

 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 
   
Saldo baten en lasten 862.717 -171.108 -121.292 -381.225 59.073 -70.992 -124.397 – – 52.776 
   
Rentebaten 7.968 – – – – – – – – 7.968 
Rentelasten en soortgelijke kosten -2.003 – – – – – – – – -2.003 
 

          

Saldo rentebaten en -lasten 5.965 – – – – – – – – 5.965 
   
Bijzondere baten  11.107 – – – – – – – – 11.107 
Bijzondere lasten  -86.098 – – – – – – – – -86.098 
 

          

Saldo bijzondere baten en lasten -74.991 – – – – – – – – -74.991 
 

          

Exploitatiesaldo 793.691 -171.108 -121.292 -381.225 59.073 -70.992 -124.397 – – -16.250 
 

          

 


