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Bestuursverslag 2007 Nederlands Fotomuseum 

Activiteiten 
Op 18 april 2007 opende Hare Majesteit Koningin Beatrix het nieuwe gebouw Las Palmas 
Cultuur, waarin het Nederlands Fotomuseum, de SKVR/BeeldFabriek en LPII zijn gehuisvest. 
Het Nederlands Fotomuseum opende met de spraakmakende tentoonstelling Dutch Eyes, een 
thematisch overzicht van de Nederlandse fotografie vanaf het begin tot nu. De eerste in zijn 
soort in een kwart eeuw. De tentoonstelling en het gelijknamige boek deden veel stof opwaaien 
in de brievenrubrieken en van de dagbladen en op internetfora. Zij maakte de tongen los over de 
vraag wat dan wel zo kenmerkend is voor de Nederlandse fotografie en welke fotografen al dan 
niet tot de nationale canon gerekend mogen worden. Het leek ons een waardig begin van het 
nieuwe Nederlands Fotomuseum. De tentoonstelling werd bezocht door ruim 30.000 bezoekers 
en dat zijn er bijna net zo veel als in heel het jaar 2006 in het “oude” gebouw aan de Witte de 
Withstraat.  

Het jaar 2007 stond vanzelfsprekend vrijwel helemaal in het teken van de verbouwing, de 
inrichting en de verhuizing naar Las Palmas en het maken van een vliegende start van het 
nieuwe Fotomuseum. Daarin zijn we met vlag en wimpel geslaagd. De verhuizing en inrichting 
waren op tijd gerealiseerd, er is een succesvolle sponsoractie uitgevoerd en de persaandacht 
voor het museum was enorm. De gemeente Rotterdam, de Wertheimer Stichting en de 
Mondriaan Stichting alsmede de “founders” van Las Palmas (OVG Projectontwikkeling en het 
havenbedrijf Rotterdam N.V.) en de sponsors en fondsen hebben enthousiast bijgedragen aan de 
realisatie van het museum.  

De nieuwe locatie van het Nederlands Fotomuseum op de Wilhelminakade in Rotterdam biedt 
ongekende mogelijkheden. Nu al zien we dat de samenwerking tussen de drie culturele 
instellingen in Las Palmas vruchten afwerpt. Op dit ogenblik presenteert het Nederlands 
Fotomuseum bijvoorbeeld in LPII een tentoonstelling over de Rotterdamse haven (Port 
Images), die in opdracht van het 75-karige Havenbedrijf is geproduceerd. Daarnaast organiseert 
LPII talloze andere evenementen met een culturele inslag, zoals beurzen, theater- en 
muziekvoorstellingen, symposia e.d. Evenementen die extra bezoekers opleveren voor het 
Nederlands Fotomuseum.  
En met de SKVR/BeeldFabriek hebben wij reeds diverse activiteiten op het gebied van media-
educatie georganiseerd (Programma’s voorscholen, cursussen voor volwassenen en amateur-
fotografen). Samenwerking met de BeeldFabriek vergroot de actieradius van beide instellingen 
aanzienlijk.  
Met de komst van het filmtheater Lantaren-Venster naar de Wilhelminapier en het Stoomschip 
Rotterdam naar het nabijgelegen Katendrecht ontstaat een uniek aanbod van culturele en 
recreatieve activiteiten op de Kop van Zuid.  
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Bestuur en directie 
Het bestuur van het Nederlands fotomuseum bestond in 2007 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 2007 is EUR 29.685 negatief. De 
begroting voor 2007 voorzag in een positief saldo van EUR 42.300. 

De financiële positie  

Balans  

Activa  

De materiële vaste activa zijn ten opzichte van 2006 fors toegenomen door de inrichting van het 
nieuwe museum in Las Palmas. 

De vlottende activa namen met 3% af: de voorraden boeken, ansichtkaarten, foto’s en 
verpakkingsmaterialen conservering voor de verkoop daalde licht.  

De vorderingen verdubbelden. Dat kwam niet door de debiteuren (daling van 11%) of de 
overige vorderingen (daling van 21%) maar wordt veroorzaakt door het bedrag aan nog te 
ontvangen subsidies en toegezegde meerjaren sponsorbedragen.  

De liquide middelen zijn met 70% gedaald.  
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Passiva  

De langlopende schulden zijn toegenomen met het bedrag aan investeringen in inventaris, 
inrichting en apparatuur uitsponsorgelden Las Palmas.  

De kortlopende schulden zijn met 30% toegenomen.  
Schulden aan kredietinstellingen waren er niet op 31 december 2007. Het bedrag aan nog te 
besteden subsidies is gedaald met 48% omdat alle nog te besteden subsidies van de Mondriaan 
Stichting en het Wertheimer Fonds in 2007 uitgegeven zijn. Maar daarentegen zijn de schulden 
aan leveranciers en de overige schulden en overlopende passiva gestegen.  

Het exploitatieresultaat over 2007 is EUR 29.685 negatief. Dit is ten laste van het eigen 
vermogen gebracht in 2007. Omdat het eigen vermogen in 2006 al negatief was geworden 
(EUR 11.296) veroorzaakt dit een verdere daling van het eigen vermogen tot EUR 40.981 
negatief.  

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

 

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 2007 
(na resultaatbestemming) 

 

  2007 2006 

  EUR EUR EUR EUR 

      

ACTIVA      

      

Vaste activa      

Materiële vaste activa      

Inventaris en inrichting   878.595  79.538 

      

Vlottende activa      

Voorraden   110.340  113.505 

      

Vorderingen      

Debiteuren  189.055  211.276  

Overige vorderingen en overlopende activa  214.944  271.329  

Te ontvangen subsidies  663.229  48.279  

  
 

 
 

 

   1.067.228  530.884 

      

Liquide middelen   101.646  340.312 

   
 

 
 

   2.157.809  1.064.239 
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  2007 2006 

  EUR EUR EUR EUR 

PASSIVA      

      

Eigen vermogen      

Algemene reserve  -40.981  -60.289  

Bestemmingsreserves rechtsvoorgangers  –  48.993  

  
 

 
 

 

   -40.981  -11.296 

Langlopende schulden      

Egalisatierekening investeringsbijdragen   869.906  57.160 

      

Kortlopende schulden      

Schulden aan kredietinstellingen  –  23.313  

Schulden aan leveranciers  815.823  284.896  

Belastingen en premies sociale 

verzekeringen  30.228  35.235  

Nog te besteden subsidies  261.000  500.446  

Overige schulden en overlopende passiva  221.833  174.485  

  
 

 
 

 

   1.328.884  1.018.375 

   
 

 
 

   2.157.809  1.064.239 
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Exploitatierekening 2007 (Functioneel) 
 
 2007 Werkbegroting  

2007 

2006 

 EUR EUR EUR 

BATEN    

    

Opbrengsten    

Directe opbrengsten 514.939 735.000 479.420 

Indirecte opbrengsten 51.933 – 19.884 

 
   

 566.872 735.000 499.304 

 
   

Bijdragen    

Subsidie Ministerie van OCW 1.104.038 1.063.826 1.080.550 

Subsidie Gemeente Rotterdam 745.541 778.541 745.541 

Mondriaan Stichting  86.196 – 95.552 

Wertheimer Fonds 577.789 350.000 442.937 

Overige bijdragen (subsidies/sponsorgelden) 872.469 300.000 221.382 

 
   

 3.386.033 2.492.367 2.585.962 

 
   

Som der baten 3.952.905 3.227.367 3.085.266 

    

LASTEN    

    

Beheerslasten: Personeel 375.899 401.500 246.795 

Beheerslasten: Materieel 914.403 1.067.041 718.742 

Activiteitenlasten: Personeel 789.872 740.000 880.483 

Activiteitenlasten: Materieel 1.896.397 979.526 1.186.470 

 
   

Som der lasten 3.976.571 3.188.067 3.032.490 

 
   

Saldo baten en lasten -23.666 39.300 52.776 

 
   

Rentebaten 2.431 3.000 7.968 

Rentelasten en soortgelijke kosten -3.379 – -2.003 

 
   

Saldo rentebaten en -lasten -948 3.000 5.965 

 
   

Bijzondere baten  – – 11.107 

Bijzondere lasten  -5.071 – -86.098 

 
   

Saldo bijzondere baten en lasten – – -74.991 

 
   

Exploitatiesaldo -29.685 42.300 -16.250 
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Prestatieoverzicht  
 
 Plan  

2007 
Realisatie  

2007 
 EUR EUR 
   
Prestatie indicatoren    
A. Beheer en behoud   
Registraties 50.000 32.500 
Restauraties en conserveringen intern  15 2.000 
Restauraties en conserveringen in opdracht 15 575 
Aanwinsten 250 170 
 Waarvan complete fotografenarchieven 5 2 
Catalogi 3 6 
Info-bulletins 2 3 
Wetenschappelijke artikelen  5 6 
Lezingen  2 25 
Docentschappen  2 3 
   
B. Presentaties   
Aantal nieuwe tentoonstellingen in museum 8 12 
Aantal nieuwe tentoonstellingen buiten museum – 4 
Aantal evenementen 5 15 
Uitgaande bruiklenen  nationaal – 76 
Uitgaande bruiklenen  internationaal – – 
Aantal bezoeken museum 50.000 51.553 
Aantal bezoeken buiten museum – 6.887 
Aantal bezoeken website 150.000 230.000 
Aantal redactionele/inhoudelijke persreacties  1.000 1.414 
   
C. Educatieve activiteiten    
Bereik aantal scholen  20 51 
Bereik aantal leerlingen  4.750 2.146 
Overige groepen 2.320 2.448 
   

* het museum was gesloten van 1-1-2007 tot 18-4-2007 vanwege verhuizing naar Las Palmas  
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Kasstroomoverzicht  
 2007 2006 

 EUR EUR EUR EUR 

I Kasstroom uit operationele 
activiteiten     

Exploitatieresultaat -29.685  -16.250  

Nagekomen lasten rechtsvoorgangers  –  -424  

Afschrijvingen materiële vaste activa 

(inclusief vrijval egalisatierekening) 13.689  46.388  

Afwaardering materiële vaste activa (inclusief 

vrijval egalisatierekening) –  70.971  

 
 

 
 

 

Bruto kasstroom uit operationele activiteiten  -15.996  100.685 
     

Mutatie in voorraden  3.165  -24.757  

Mutatie vorderingen  -536.344  -273.943  

Mutatie kortlopende schulden  310.509  155.669  

 
 

 
 

 

  -222.670  -143.031 

  
 

 
 

Netto kasstroom uit operationele 
activiteiten  -238.666  -42.346 

     
II Kasstroom uit 

investeringsactiviteiten     

Investeringen in materiële vaste activa  -1.011.250  -4.833 

     

III Kasstroom uit 
financieringsactiviteiten     

Aflossing uit langlopende schulden –  -32.563  

Mutatie egalisatievoorziening  1.011.250  -5.767  

 
 

 
 

 

  1.011.250  -38.330 

  
 

 
 

Mutatie liquide middelen I+II+III   -238.666  -85.509 

  

 

 

 

Liquide middelen  
 2007  2006 

 EUR  EUR 

    

Eindsaldo  101.646  340.312 

Beginsaldo 340.312  -425.821 

 
 

 
 

Mutatie liquide middelen  -238.666  -85.509 
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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 februari 2008 is Stichting Nationaal Fotorestauratie Atelier geliquideerd. 

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 is 
in april 2007 naar deze nieuwe locatie verhuisd. 

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.  



Stichting Nederlands Fotomuseum 

 10 

Materiële vaste activa 

Materiële vaste activa worden geactiveerd tegen aanschaffingswaarde onder aftrek van de 
afschrijvingen. De afschrijving van gesubsidieerde of gesponsorde investeringen loopt parallel 
met de vrijval van de egalisatierekening investeringsbijdragen.  

Nieuw verworven activa wordt met ingang van 2007 afgeschreven in 5 jaar. Dit betreft een 
schattingswijziging in 2007. Hieronder volgen de afschrijvingspercentages, zonder rekening te 
houden met restwaarden: 

 2007 2006 

   

Verbouwing 20% 10% 

Inventaris en inrichting:   

• Automatiseringsapparatuur en software 20% 25%-33 1/3% 

• Kantoorapparatuur 20% 20% 

• Kantoormeubilair en overige inventaris 20% 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 als nog te besteden subsidies verantwoord met 
uitzondering van OCW subsidies. Nog niet bestede OCW subsidies worden toegevoegd aan het 
bestemmingsfonds OCW.  

De ontvangen subsidies voor bepaalde activiteiten (bestemmingssubsidies), en de daarop 
betrekking hebbende uitgaven, worden verantwoord in de exploitatierekening. Exploitatie-
resultaten worden toegevoegd aan de bestemmingsreserve (inter)nationale tentoonstellingen.  
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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 nog niet gebruikte subsidiegelden in een bestemmingsfonds onder 
het eigen vermogen.  

Egalisatierekening investeringsbijdragen 
Ontvangen subsidie/sponsorgelden voor specifieke activa-aanschaffingen worden  onder de 
langlopende schulden opgenomen als egalisatierekening investeringsbijdragen. De 
afschrijvingen lopen parallel met de vrijval van deze egalisatierekening. 

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: 

 Inventaris en 
inrichting 

 EUR 
Stand per 1 januari 2007:  
• Aanschafprijs 204.766 
• Cumulatieve afschrijvingen -125.228 
 

 

Boekwaarde 79.538 
 

 

Mutaties in de boekwaarde:  
• Investeringen 1.011.250 
• Afschrijvingen -212.193 
 

 

Saldo 799.057 
 

 

Stand per 31 december 2007:  
• Aanschafprijs 1.216.016 
• Cumulatieve afschrijvingen -337.421 
 

 

Boekwaarde 878.595 
 

 

Onder inventaris en inrichting is gesubsidieerde automatiseringsapparatuur, hardware, software 
en inrichting begrepen. De investeringen zijn betaald vanuit het door de Mondriaan Stichting 
gefinancierde project Kenniscentrum, het Wertheimer Fonds en de toegezegde sponsorbijdragen 
voor Las Palmas. In de investeringen 2007 is EUR 866.432 opgenomen aan investeringen ten 
behoeve van de nieuwe locatie Las Palmas. 

Voorraden 
De voorraden betreffen boeken en restauratie- en conserveringsmateriaal.  
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Vorderingen  

Debiteuren 
 
 2007 2006 

 EUR EUR 

   

Nominale waarde debiteuren  189.055 211.276 

 
  

Een voorziening voor oninbaarheid wordt niet nodig geacht.  

Overige vorderingen en overlopende activa 
 
 2007 2006 

 EUR EUR 

   

Vooruitbetaalde kosten tentoonstellingen  42.741 6.635 

Nog door te belasten aan Gemeente Rotterdam 60.501 – 

Nog te factureren omzet 12.269 65.210 

Omzetbelasting 86.303 31.980 

Overige vooruitbetaalde kosten 11.102 8.000 

Nog te ontvangen rente – 4.511 

Overige vorderingen  2.028 2.322 

Vooruitbetalingen inzake Las Palmas  – 68.786 

Nog door te belasten St. Las Palmas Cultuur – 78.724 

Vooruitbetaalde onderhoudskosten  – 5.161 

 
  

 214.944 271.329 

 
  

De toename van de te vorderen omzetbelasting wordt met name veroorzaakt door de vele 
uitgaven die in 2007 ten behoeve van de nieuwe locatie Las Palmas zijn gedaan voor o.a. het 
verhuizen, de inrichting en het werven van sponsorgelden. 
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Te ontvangen subsidies 
 
 2007 2006 

 EUR EUR 
   

Toegezegde sponsorbijdragen Las Palmas 536.679 – 
Senternovem 5.000 – 
Wertheimer 55.000 – 
Havenbedrijf ‘Port Images’ 51.550 – 

Bildmuseet; derde/tweede jaar VCN  15.000 15.000 

Mondriaan Stichting: Kenniscentrum fase I  – 15.579 

HGIS: China Contemporary – 15.000 

Gemeente Rotterdam: The new human being  – 2.000 

Rotterdam Festivals  – 700 

 
  

 663.229 48.279 
 

  

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 47.281 per 31 december 
2007 nog niet was overgedragen aan het NFM. De rekeningen zijn in februari 2008 opgeheven 
en het saldo is overgeboekt naar een rekening van het NFM.  

Eigen vermogen 
 
 Algemene 

reserve  
Bestemmings- 
reserve (inter) 

nationale 
tentoon-
stellingen 

Bestemmings- 
reserve 

Conserveren en 
Restaureren 

Bestem-
mingsfonds 

OCW 

Totaal  

 EUR EUR EUR EUR EUR 
      
31 december 2006 -60.289 – 48.993 – -11.296 

      
Mutaties:       
Exploitatieresultaat  -29.685 – – – -29.685 
Ten laste van 

bestemmingsreserves – – – – – 

Toevoeging aan 

algemene reserve 48.993 – -48.993 – – 

 
     

31 december 2007 -40.981 – – – -40.981 
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Bestemmingsreserve Conserveren en Restaureren 

Bij de inbreng van de activiteiten en activa en passiva heeft het bestuur bepaald dat het 
beginvermogen van 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 NFM. 

Het saldo van de bestemmingreserve Conserveren en Restaureren van EUR 48.993 is 
toegevoegd aan de algemene reserve van NFM, gezien de opheffing van de Stichting Nationaal 
Fotorestauratie Atelier begin 2008. 

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 2007 zijn er geen mutaties opgenomen.  

Langlopende schulden 

Egalisatierekening investeringsbijdragen 
 
 2007 2006 

 EUR EUR 

   

Stand per 1 januari 57.160 129.527 

   

Dotatie:  - Mondriaan Stichting 144.818 – 

    - Sponsorbijdragen Las Palmas 866.432 – 

   

Vrijval: - Mondriaan Stichting: 100% van de afschrijvingskosten -60.107 -49.351 

  - Wertheimer Fonds: 100% van de afschrijvingskosten -6.392 -17.249 

  - Sponsorbijdragen Las Palmas: 100% van de afschrijvingskosten -132.005 – 

  - Wertheimer Fonds: desinvestering Witte de Withstraat – -5.767 

 
  

 869.906 57.160 

 
  

Schulden aan kredietinstellingen  

De kredietfaciliteit bij de Postbank bedraagt EUR 85.000.  

Door ING Bank N.V. is in 2007 een aanvullende kredietfaciliteit verstrekt van EUR 125.000. 
Per 31 december 2007 is het saldo van deze kredietfaciliteit nihil. 
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Kortlopende schulden 

Belastingen en premies sociale verzekeringen 
 
 2007 2006 

 EUR EUR 

   

Loonheffing 18.902 23.040 

Bedrijfsvereniging 11.326 12.195 

 
  

 30.228 35.235 

 
  

Nog te besteden subsidies  
 
 2007 2006 

 EUR EUR 

   

Ministerie van OC&W - Kenniscentrum 183.500 – 

Havenbedrijf – Maasvlakte 2 40.000 – 

Mondriaan Stichting – Aankopen collecties  37.500 – 

Wertheimer Fonds   – 197.789 

Mondriaan Stichting Kenniscentrum Fase II  – 15.436 

Mondriaan Stichting Kenniscentrum Fase III – 100.000 

Havenbedrijf – St. Las Palmas Cultuur  – 120.000 

Senternovem – 20.000 

Ontwikkelingsbedrijf Rotterdam; Las Palmas fotoboek – 17.000 

G.Ph. Verhagen Stichting – 12.500 

ID-banen – 8.429 

Mondriaan Stichting  – 6.613 

Stichting Bevordering van Volkskracht – 2.679 

 
  

 261.000 500.446 
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Het verloop van de te besteden subsidies van de Mondriaan Stichting en het Wertheimer Fonds 
is als volgt:  

 Mondriaan 

Stichting 

Wertheimer 

Fonds 
 EUR EUR 
   
Stand per 1 januari 2007 115.436 197.789 
In 2007 ontvangen subsidie 115.579 325.000 
Af: Besteed in 2007 -217.421 -527.789 
Af: Overige mutaties 2007 -13.594 5.000 
 

  

Stand per 31 december 2007 – – 
 

  

Overige schulden en overlopende passiva 
 
 2007 2006 

 EUR EUR 

   

Reservering vakantiegeld en vakantiedagen (incl. opslag sociale lasten) 75.509 62.508 

Af te dragen auteursrechten  70.216 63.305 

Te betalen accountants- en administratiekosten 15.000 19.500 

Dienst Kunst en Cultuur – declaraties Las Palmas 23.349 – 

Nog te ontvangen facturen 15.662 – 

Te betalen pensioenkosten 6.000 6.000 

Te betalen rente en bankkosten 1.630 – 

Te betalen aan personeel 848 7.537 

Vooruitgefactureerde omzet  – 1.500 

Te betalen advieskosten – 5.000 

Te betalen servicekosten – 4.000 

Te betalen overige posten 13.619 5.135 

 
  

 221.833 174.485 

 
  

Niet in de balans opgenomen verplichtingen 
Er is een huurcontract voor het gebruik van het oude pand in de Witte de Withstraat afgesloten 
voor EUR 20.863 per maand. Het huurcontract loopt tot en met 2008 en is tussentijds niet 
opzegbaar. De huurverplichting is 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.  
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Per 31 december 2007 resteert nog één jaar van de cultuurnota periode 2005 – 2008. De 
subsidie van OC&W bedraagt in 2007 EUR 1.104.038 (inclusief loon- en prijsbijstelling 2007) 
conform beschikkingsbrief DK/I&I/2007/29165 d.d. 9 oktober 2007. 

Met ingang van 2009 verandert de subsidiesystematiek van het Ministerie van OCW voor de 
cultuursector. Het NFM is aangemerkt als een erfgoedinstelling en zal structurele subsidie 
ontvangen. De hoogte hiervan is nog niet bekend. 

Door de BankGiro Loterij is in 2008 voor de duur van 5 jaar een financiële bijdrage van 
EUR 200.000 per jaar toegezegd. Omtrent de invulling vindt jaarlijks overleg plaats met de 
BankGiro Loterij.  
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Toelichting op de exploitatierekening 2007 (functioneel) 
 
 Boekjaar  Begroting Vorig boekjaar 

 EUR EUR EUR 

    

Directe opbrengsten    

Publieksinkomsten     

Functie 3: Tentoonstellingen: entreegelden  139.336 180.000 55.875 

Functie 5: Informatie en publicaties (inclusief 

winkelverkopen) 145.473 140.000 114.801 

 
   

 284.809 320.000 170.676 

 
   

Overige inkomsten     

Functie 1: Collecties     

• Auteursrechten  113.365 200.000 109.085 

• Omzet projecten  22.172 – 34.380 

 
   

 135.537 200.000 143.465 

 
   

Functie 2: Conserveren en restaureren    

• Restauratie 37.007 50.000 33.988 

• Verkoop restauratie- en conserveringsmateriaal  41.371 150.000 65.338 

 
   

 78.378 200.000 99.326 

 
   

Functie 3: Tentoonstellingen; verhuur  560 5.000 57.601 

 
   

Functie 6: Educatie 15.655 10.000 8.352 

 
   

Totaal directe opbrengsten 514.939 735.000 479.420 

 
   

    

Indirecte opbrengsten     

Doorberekende kosten  43.322 – 17.721 

Omzet diversen  8.611 – 2.163 

 
   

 51.933 – 19.884 

 
   

Subsidie Ministerie van OCW    

Jaarlijkse subsidie uit cultuurnota     

Algemeen  1.088.285 1.063.826 1.073.484 

Prijscompensatie 15.753 – 7.066 

 
   

 1.104.038 1.063.826 1.080.550 
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 Boekjaar Begroting Vorig boekjaar 

 EUR EUR EUR 

    
Subsidie Gemeente Rotterdam    
Algemeen 535.000 548.000 535.000 
Bijdrage BK-gelden 127.000 127.000 127.000 
Bijdrage huur technische installatie 56.541 56.541 56.541 
Onderhoud & Vervanging (huisvesting) 27.000 27.000 27.000 
ID banen – 20.000 – 
 

   

 745.541 778.541 745.541 
 

   

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 231.014 – 95.552 
Af: Dotatie egalisatievoorziening investeringsbijdragen  -144.818 – – 
 

   

 86.196  95.552 
 

   

Wertheimer Fonds     
Legaat 577.789 350.000 442.937 
Af: Dotatie egalisatievoorziening investeringsbijdragen  – – – 
 

   

 577.789 350.000 442.937 
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 Boekjaar  Begroting  Vorig boekjaar 
 EUR EUR EUR 
    
Overige bijdragen (subsidies)     
Algemene Zaken (structureel)  – – – 
 

   

Presentaties (incidenteel) – – – 
 

   

    
Sponsoring Las Palmas 1.346.395 – – 
Senternovem 25.000 – – 
Australië Dutch Dare 3.645 – 53.387 

De Beer 7.678 – 11.322 

Foto opdracht Las Palmas 29.666 – – 
SS Rotterdam * 7.400 – 44.000 

Havenbedrijf 75 jaar 282.250 – 8.000 

China Symposium *  10.118 – 34.500 

Directie werkcolleges 3.085 – – 
Opening Las Palmas 19.298 – – 
Cultural Heritage 4.366 – – 
Rotterdam Festivals: Ik Klik – – 3.500 
Hannes Wallrafen – – 11.200 
Avenue – – 2.500 
Phil Collins* – – 7.119 
St. Sem Presser 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 
 

   

 1.738.901 – 221.382 
    
Egalisatierekening investeringen -866.432 – – 
    
    

 872.469 300.000 221.382 
    

 

 

 

 

 

________________________ 
* Subsidieafrekening goedgekeurd. 
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Beheerslasten 
 
 2007 Begroting  

2007 
2006 

 EUR EUR EUR 
Beheerslasten: Personeel    
Directie en algemene zaken 317.647  244.464 
Overige personeelslasten 58.252  2.331 
 

   

 375.899 401.500 246.795 
 

   

In fte gemeten zijn de personeelskosten als volgt: 4,1  3,1 
 

 

 

 

Beheerslasten: Materieel    
Huisvesting    
• Huur 430.180 550.000 254.352 
• Energie 47.548 100.000 80.375 
• Huur en financiering technische installatie 69.541 69.541 69.541 
• Onderhoud Klimaatinstallatie  6.770 10.000 31.500 
• Klein onderhoud   5.157 20.000 3.842 
• Beveiliging 40.164 7.500 2.128 
• Schoonmaak  58.159 40.000 23.785 
• Overige huisvestingskosten 69.936 50.000 7.871 
 

   

 727.455 847.041 473.394 
 

   

Kantoorkosten     

• Telefoonkosten en porti  31.948 12.000 21.247 

• Verzekeringen  19.174 15.000 16.136 

• Administratie-, accountants- en advieskosten  38.175 22.000 66.124 

• Belastingen  3.429 15.000 1.397 

• Bestuurskosten   505 3.000 33 

• Automatisering  49.624 75.000 62.219 

• Diverse kantoorkosten  26.937 25.000 26.577 

• Kosten betalingsverkeer   5.259 3.000 3.456 

• Overige beheerskosten   -1.792 – 1.771 
 

   

 173.259 170.000 198.960 
 

   

Afschrijvingskosten    
• Gebouwen en verbouwingen –  16.402 
• Inventaris en inrichting 212.193  87.336 
• Ontwikkelingskosten –  9.250 
• Vrijval egalisatierekening investeringsbijdragen  -198.504  -66.600 
 

   

 13.689 50.000 46.388 
 

   

Beheerslasten: Materieel 914.403 1.067.041 718.742 
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Activiteitenlasten 
 
 2007 Begroting  

2007 
2006 

    

De activiteitenlasten betreffen de volgende 

personeelsaantallen in fte’s  21,7  24,8 

 
 

 

 

Het totaal van de lasten over 2007 is als volgt: 

 EUR EUR EUR 

    

Activiteitenlasten: Personeel 789.872 740.000 880.483 

    

Activiteitenlasten: Materieel  1.896.397 979.526 1.186.470 

 
   

Totaal lasten activiteiten  2.686.269 1.719.526 2.066.953 

 
   

De verdeling over de verschillende functies is als volgt:  

Functie 1: Collecties      

In fte’s 6,3  6,8 

 
 

 
 

    

 Personeel    

  Personeelslasten  197.617  195.219 

  Overige personeelskosten  4.996  3.478 

 
 

 
 

 202.613  198.697 

 Materieel 139.151  115.876 

 
 

 
 

Totaal Collecties   341.764  314.573 

 
 

 
 

Functie 2: Conserveren en restaureren     

In fte’s 2,7  2,2 

 
 

 
 

 Personeel    

  Personeelslasten  121.335  105.789 

  Overige personeelskosten  -1.561  236 

 
 

 
 

 119.774  106.025 

 Materieel 67.805  66.976 

 
 

 
 

Totaal Conserveren en restaureren 187.579  173.001 

 
 

 
 

 



Stichting Nederlands Fotomuseum 

 24 

 2007  2006 

 EUR  EUR 

Functie 3: Tentoonstellingen      

In fte’s 5,5  6,8 

 
 

 

 

    

 Personeel    

  Personeelslasten  134.331  154.385 

  Overige personeelskosten  7.024  47.950 

 
 

 
 

 141.355  202.335 

 Materieel 721.417  513.748 

 
 

 
 

Totaal Tentoonstellingen    862.772  716.083 

 
 

 

 

Functie 5: Informatie en publicaties     

In fte’s 2,5  1,7 

 
 

 

 

 Personeel    

  Personeelslasten  121.743  61.305 

  Overige personeelskosten  2.683  -12.526 

 
 

 
 

 124.426  48.779 

 Materieel 98.863  72.287 

 
 

 
 

Totaal Informatie en publicaties  223.289  121.066 

 
 

 

 

Functie 6: Educatie       

In fte’s 1,3  0,8 

 
 

 

 

 Personeel    

  Personeelslasten  44.969  37.730 

  Overige personeelskosten  11.286  2.098 

 
 

 
 

 56.255  39.828 

 Materieel 28.478  39.516 

 
 

 
 

Totaal Educatie   84.733  79.344 
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 2007  2006 

 EUR  EUR 

    

Functie 7: Publiciteit & PR      

In fte’s 0,9  1,3 

 
 

 

 

 Personeel    

  Personeelslasten  37.441  38.934 

  Overige personeelskosten  2.915  -6.498 

 
 

 
 

 40.356  32.436 

 Materieel 61.689  91.961 

 
 

 
 

Totaal Publiciteit & PR    102.045  124.397 

 
 

 

 

    

Functie 9: Wertheimer Fonds    1,9  4,2 

In fte’s 
 

 

 

    

 Personeel 83.544  197.838 

 
 

 
 

 Materieel 221.475  245.099 

 Af:  Geactiveerde investeringen  –  – 

 
 

 
 

 221.475  245.099 

 
 

 
 

Totaal Wertheimer Fonds  305.019  442.937 

 
 

 

 

    

    

Functie 10: Mondriaan Stichting  0,6  1,0 

In fte’s 
 

 

 

    

 Personeel 21.549  54.545 

 
 

 
 

 Materieel 222.373  41.007 

 Af: Geactiveerde investeringen  -144.818  – 

 
 

 
 

 77.555  41.007 

 
 

 
 

Totaal Mondriaan Stichting  99.104  95.552 

 
 

 

 

    
Kosten inrichting Las Palmas 479.964  – 
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 2007  2006 

 EUR  EUR 

    

Bijzondere baten    

Correcties voorgaande jaren –  11.107 

 
 

 

 

Bijzondere lasten      

Correcties voorgaande jaren   -5.071  -15.127 

Desinvestering activa Witte de Withstraat i.v.m. verhuizing 

naar Las Palmas  –  -70.971 

 
 

 
 

 -5.071  -86.098 

 
 

 

 

Rotterdam, 27 maart 2008 

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

 

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

 

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

 



 

NFICO 08X00010804RTP/27 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 2007 van Stichting Nederlands Fotomuseum te Rotterdam 
bestaande uit de balans per 31 december 2007 en de exploitatierekening over 2007 met 
toelichting alsmede het prestatieoverzicht 2007 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 stichting 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 2007 en van het 
exploitatiesaldo over 2007. 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/I&I/2007/29165, d.d. 9 oktober 2007), met uitzondering van de in de bevindingen 
opgenomen geconstateerde afwijkingen. 

Bevindingen 

Van het in de jaarrekening 2007 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, 27 maart 2008 

KPMG ACCOUNTANTS N.V. 

 
 

G.A.J.M. de Wit RA 
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A  Toelichting op het verschil tussen de begroting  
  2007 en de exploitatierekening 2007 

I Functioneel: opbrengsten versus kosten   

Directe opbrengsten 

De totale directe opbrengsten in 2007 zijn 7% hoger dan in 2006 maar blijven 30% achter bij de 
begroting.  

Publieksinkomsten  

Bij de begroting voor 2007 is rekening gehouden met het positieve effect van “de opening van 
een nieuw museum” en de prognose voor inkomsten uit entreegelden en museumwinkel was 
tamelijk hoog begroot. 

De omzet uit functie 3: entreegelden tentoonstellingen is 149% hoger dan vorig jaar maar 
vergeleken bij de ambitieuze begroting bleven de entreeverkopen op 77% steken. De werkelijke 
bezoekcijfers (51.000) waren wel volgens planning (50.000) maar de prognoses van de 
verdeling van de entreegelden inkomsten waren anders dan verwacht. 

De omzet uit functie 5: informatie en verkopen museumwinkel is 27% hoger dan vorig jaar en 
4% hoger dan de begroting. De museumwinkel is fors uitgebreid en heeft sinds de opening van 
het museum heel goed gelopen. De verkoop van de catalogus van de openingstentoonstelling 
Dutch Eyes en de speciale gelegenheidsuitgave over gebouw Las Palmas was al 
verantwoordelijk geweest voor 20 % van de omzet. 

Overige inkomsten 

De omzet uit functie 1: collecties is met 6% gedaald ten opzichte van 2006. Ten opzichte van de 
begroting van 2007 is de omzet 32% lager. Het gaat om verkoop van beeldmateriaal uit de 
collectie waarvoor het museum auteursrecht in rekening brengt. Bedrijven en instellingen maar 
ook steeds meer particulieren maken hier gebruik van. Door grote tegenslag bij de verhuizing 
van de collectie (de hele collectie is door problemen met de koelinstallatie een half jaar later dan 
gepland overgebracht naar Las Palmas) konden de medewerkers beeldresearch een groot deel 
van het jaar maar op halve kracht werken. Daar was geen rekening mee gehouden toen de 
begroting werd opgesteld. 

De omzet uit functie 2: conserveren en restaureren bestaat uit twee producten: verkoop van 
verpakkingsmateriaal en restauraties voor derden. De daling in de verkoopcijfers van 
verpakkingsmateriaal conservering is in 2007 verder gegaan: de omzet was 37% lager dan in 
2006. De ambitieuze doelstellingen van de begroting konden niet waargemaakt worden.  

De in 2006 aangestelde accountmanager, die alle archiefinstellingen actief heeft benaderd, een 
nieuwe Nederlandse verpakkingsmaterialenlijn heeft gelanceerd en een nieuwe catalogus met 
prijslijsten heeft opgesteld kon het tij ook niet meer keren. De concurrentie via webwinkel op 
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het internet is erg groot geworden; men kan veel gemakkelijker dan vroeger zelf materiaal uit 
het buitenland importeren. Bovendien kwam daarbij dat de verkoopafdeling een groot deel van 
het jaar last heeft gehad van de late oplevering van het pand en de verhuizing. Het duurde een 
paar maanden voordat de verkoopafdeling weer helemaal op orde was. 

De omzet restauratie is met 9% gestegen ten opzichte van 2006 maar de begroting voor 2007 
werd niet gehaald: slechts 74% van de begroting is gerealiseerd. Restauratiemedewerkers 
verrichtten werkzaamheden voor particulieren en externe instellingen. De restauratie van de 
Ermakov-albums uit Tblisi, Georgië, een langlopend samenwerkingsproject van het 
fotomuseum, lag echter helemaal stil. In plaats daarvan zijn voor de eigen museumten-
toonstellingen (Dutch Eyes, Panorama Las Palmas) aanzienlijke restauratie- en conserverings-
werkzaamheden verricht. 

Omzet functie 3: verhuur tentoonstellingen. De baten van de verhuur en verkoop  
tentoonstellingen is lager dan in 2006 en lager dan begroot. Er is in 2007 geen tentoonstelling 
verhuurd; de enige inkomsten van verhuur zijn afkomstig van het doorreizen van de 
tentoonstelling “Dutch Eyes” van Australie (2006) naar Indonesiё in begin 2007.  

Omzet functie 6: educatie (algemene rondleidingen, scholenbezoek en publieksevenementen) is 
met 87% toegenomen ten opzichte van 2006 en is 57% hoger dan de begroting. Vanaf de 
opening van het museum half april 2007 is het aantal rondleidingen, evenementen voor 
volwassen bezoekers en de activiteiten voor scholen enorm toegenomen. 

Indirecte inkomsten  

De indirecte inkomsten zijn met 161% gestegen ten opzichte van vorig jaar. Dat komt 
gedeeltelijk door door te berekenen kosten voor evenementen derden (verhuur vergaderlocaties 
en de centrale hal) in Las Palmas.  

Subsidies 

Reguliere subsidies  

Het Ministerie van OCW en de Gemeente Rotterdam verstrekten in deze kunstenplanperiode 
(2005-2008) vaste subsidies die voor 4 jaar vaststaan. De werkelijke subsidies van het 
Ministerie van OCW en de Gemeente Rotterdam voor 2006 zijn dan ook conform de begroting. 
Het verschil bestaat uit de prijscompensatie over 2007 van het Ministerie van OCW.  
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Meerjaren subsidies:  

Wertheimer Fonds  

In 2007 zijn alle gereserveerde Wertheimergelden van de afgelopen jaren en het hele bedrag 
voor 2007 uitgegeven en verantwoord.  

Mondriaan Stichting  

In 2007 is het hele nog resterende subsidiebedrag van de Mondriaan Stichting voor het 
Kenniscentrum in het fotomuseum in Las Palmas uitgegeven en verantwoord.  

Incidentele subsidies  

In 2007 was voor EUR 300.000 aan incidentele subsidies en sponsoring begroot.  

Het uiteindelijk binnengekomen subsidie- en sponsoringbedrag is hoger begroot dan vorig jaar 
als gevolg van ontvangen sponsorbijdragen in 2007. De meeste grote tentoonstellingen en 
bijbehorende catalogi in 2007 hebben financiële ondersteuning gekregen van subsidiefondsen en 
sponsors. Het museum moest EUR 1.000.000 eenmalige en meerjarige sponsorbijdragen 
binnenhalen voor de inrichting van het fotomuseum in Las Palmas. Dat bedrag stond echter niet 
op de exploitatiebegroting 2007 van het Nederlands Fotomuseum maar op de 
investeringsbegroting van Las Palmas van de Dienst Kunst en Cultuur van de Gemeente 
Rotterdam.  

Lasten  

Beheerslasten: Personeel 

De reguliere beheerslasten personeel zijn 53% hoger dan vorig jaar en 6% lager dan begroot. 
Een verklaring hiervoor is dat er in het museum een nieuwe functie is ingevuld zijnde een 
officemanager.  

Beheerslasten: Materieel 

De totale beheerslasten materieel zijn in totaal 27% hoger dan vorig jaar maar 14% lager dan de 
begroting. 

De huisvestingskosten zijn 54% hoger dan vorig jaar: dat is het gevolg van de verhuizing naar 
een veel grotere locatie. De kosten zijn echter 14% lager dan de begroting. Dat komt doordat er 
over het tweede kwartaal van 2007 een huurvrije periode van drie maanden is afgedwongen 
door de late en onvolledige oplevering van het nieuwe museum in Las Palmas.  
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De extra personeelskosten zowel voor facilitair beheer en beveiliging en uitgaven ten behoeve 
van schoonmaak zijn hieruit gefinancierd. 

De kantoorkosten zijn 13% lager dan in 2006 en 2% hoger dan de begroting.  

De afschrijvingskosten zijn 70% lager dan in 2006 en 73% lager dan de begroting. De 
afschrijvingskosten van inventaris en inrichting die in 2007 zijn gedaan vallen grotendeels weg 
door de vrijval egalisatierekening investeringsbijdragen. 

Activiteitenlasten: Personeel 

Het uitgegeven bedrag aan reguliere personeelslasten activiteiten is 10% lager dan in 2006 en 
7% hoger dan begroot. De daling ten opzichte van vorig jaar komt door het aflopen van 
contracten van tijdelijke medewerkers, het niet inzetten van tijdelijke baliemedewerkers 
gedurende de 3,5 maand sluiting van het museum en het later dan gepland vervullen van 
vacatures door de tegenslag bij de verhuizing.   

Activiteitenlasten: Materieel 

De materiële reguliere activiteitenlasten zijn met 60% toegenomen ten opzichte van het jaar 
ervoor en met 94% ten opzichte van de begroting. Dat komt door alle uitgaven ten behoeve van 
de inrichting van Las Palmas.  

II Functioneel: Verdeling kosten over de verschillende functies 

Regulier 

Functie 1 Collecties 

De formatie is met 7% afgenomen. Dit komt door het lectoraat van een van de medewerkers dat 
gefinancierd wordt door de Wertheimergelden. 

De personeelskosten zijn met 2% toegenomen. 

De activiteitenkosten zijn met 20% toegenomen. Dit heeft te maken met de kosten voor het 
maken van een verkoopvoorraad barietfoto’s uit de collectie voor de museumwinkel en de vele 
extra uitgaven i.v.m. het verhuizen van de collectie. 
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Functie 2 Conservering 

De formatie is met 23% toegenomen.   

De personeelslasten zijn met 13% toegenomen. Er is per 1-7 een nieuwe restaurator aangesteld: 
de accountmanager heeft daarentegen per 1-8 ontslag genomen. 

De activiteitenlasten zijn nagenoeg gelijk gebleven.  

Functie 3 Tentoonstellingen  

De formatie is met 19% gedaald doordat de baliemedewerkers met tijdelijke contracten ruim 
drie maanden - tijdens de sluiting van het museum – niet zijn ingezet.   

De personeelslasten zijn daardoor met 30% gedaald. 

De activiteitenlasten zijn met 39% gestegen. In 2007 zijn twee grote eigen tentoonstellingen 
gemaakt voor het nieuwe museum. 

Functie 5 Informatie  

De formatie Informatie is met  47% toegenomen De functie assistent - bibliothecaris is vervallen 
maar de functies projectleider Kenniscentrum en webredacteur Kenniscentrum – daarvoor 
gefinancierd uit Mondriaangelden - zijn in het nieuwe museum structureel toegevoegd aan de 
functie Informatie 

De personeelslasten zijn door deze wijziging 155% hoger dan in 2006,  

De activiteitenkosten zijn met 37% gestegen, veroorzaakt door de toegenomen inkoopkosten 
van de verkochte artikelen van de uitgebreide museumwinkel (de toename van de omzet van de 
museumwinkel is 27%).  

Functie 6 Educatie  

De formatie is toegenomen met 63%. 

De personeelskosten zijn met 41% gestegen. Door zwangerschapsverlof en daarna onbetaald 
verlof van de vaste medewerker is er een vervanger ingezet.    

De activiteitenkosten zijn, in tegenstelling tot de begroting en de toegenomen educatieve 
activiteiten, met 28% gedaald. De verklaring is dat een deel van de speciale openingsactiviteiten 
zijn gefinancierd uit de Wertheimergelden  
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Functie 7 PR en Marketing  

De formatie van de afdeling PR en Marketing  is met 31% gedaald. De kernbezetting bestaat uit 
een persoon. 

De personeelslasten zijn daarentegen toegenomen met 24% omdat medewerkers van andere 
afdelingen met een minimumcontract tijdens de eerste maanden van het nieuwe museum extra 
uren hebben gewerkt voor PR en Marketing. 

De activiteitenkosten PR en Marketing zijn 33% lager dan in 2006. De redenen: het museum 
was 3,5 maand dicht en had in die periode geen PR uitgaven voor tentoonstellingen De PR en 
Marketing voor de openingstentoonstellingen Dutch Eyes en Panorama Las Palmas is 
gekoppeld aan het – apart geoormerkte en uit sponsorgeld gefinancierde budget - voor de 
opening van Las Palmas. Die kosten staan onder “Uitgaven Las Palmas”. 

Additioneel  

Functie 9 Wertheimer Fonds 

De ingezette formatie is meer dan gehalveerd  Het gaat in 2007 nog om de formatie parttime 
hoogleraar fotografie en parttime lector fotografie. Er hebben daarnaast  3 medewerkers van 
twee afdelingen (Collecties en Educatie). werkzaamheden verricht  

De personeelslasten zijn daardoor ook 58 % lager dan in 2006.   

De bestede activiteitenkosten liggen 10% lager. Deze omvatten net als vorig jaar het doen van 
aankopen ten behoeve van Collecties, amateuractiviteiten Educatie en publicaties en debatten in 
het kader van het Platform Fotografie. 

Het resterende deel van het Wertheimerbudget 2007 is naar de algemene middelen gegaan voor 
dekking van de overige personeelskosten.     

Functie 10 Mondriaan Stichting 

De ingezette formatie gedaald met 40%. Het ging om een webredacteur en een medewerker in 
de eerste helft van het jaar. 

De Mondriaangelden konden aan personeelslasten uitgegeven worden tot de ingebruikneming 
van het Kenniscentrum in Las Palmas.  De daling was 40%.  

De activiteitenlasten zijn met 89% gestegen. Alle uitgaven minus de geactiveerde investeringen 
zijn gedaan ten behoeve van het Kenniscentrum in Las Palmas. Het hele bedrag aan 
Mondriaansubsidie voor het Kenniscentrum is in 2007 uitgegeven en verantwoord. 
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Kosten inrichting Las Palmas 

Deze eenmalige kosten t.w.v. 479.964 hebben betrekking op alle uitgaven die in de loop van 
2007 zijn gedaan voor de officiële opening van Las Palmas, de communicatiecampagne van het 
Nederlands Fotomuseum en diverse investeringen voor de inrichting die niet geactiveerd zijn.  
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B Toelichting op de exploitatierekening 2007 
 Algemeen Collecties Conserveren 

en 
restaureren 

Tentoon-
stellingen 

Informatie 
en 

publicaties 

Educatie Publiciteit en 
PR 

Wertheimer 
Fonds 

Mondriaan 
Kennis-
centrum 

Sponsor-
bijdragen 

Las Palmas 

Totaal 

Incidenteel c.q. structureel EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 
BATEN            
            
Opbrengsten            

Directe opbrengsten – 135.537 78.378 139.896 145.473 15.655 – – – – 514.939 
Indirecte opbrengsten 8.611 4.818 16.623 1.281 19.271 1.329 – – – – 51.933 

 
           

 8.611 140.355 95.001 141.177 164.744 16.984 – – – – 566.872 

 
           

Bijdragen            
Subsidie Ministerie van OCenW 1.104.038 – – – – – – – – – 1.104.038 
Subsidie Gemeente Rotterdam 745.541 – – – – – – – – – 745.541 

Mondriaan Stichting – – – – – – – – 86.196 – 86.196 
Wertheimer Fonds – – – – – – – 577.789 – – 577.789 
Overige bijdragen – – – 392.505 – – – - – 479.964 872.469 

 
           

 1.849.579 – – 392.505 – – – 577.789 86.196 479.964 3.386.033 

 
           

Som der baten 1.858.190 140.355 95.001 533.682 164.744 16.984 – 577.789 86.196 479.964 3.952.905 

 
           

LASTEN            
            
Personeelskosten 375.899 202.613 119.774 141.355 124.426 56.255 40.356 83.544 21.549 – 1.165.771 

Afschrijvingen mat. vaste lasten 13.689 – – – – – – – – – 13.689 
Materiële activiteitenlasten – 139.151 67.805 721.417 98.863 28.478 61.689 221.475 77.555 479.964 1.896.397 
Overige bedrijfslasten: – – – – – – – – – – – 

• Huisvestingskosten 727.455 – – – – – – – – – 727.455 
• Kantoorkosten 173.259 – – – – – – – – – 173.259 

 
           

Som der lasten 1.290.302 341.764 187.579 862.772 223.289 84.733 102.045 305.019 99.104 479.964 3.976.571 
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 Algemeen Collecties Conserveren 

en 

restaureren 

Tentoon-
stellingen 

Informatie 
en 

publicaties 

Educatie Publiciteit en 
PR 

Wertheimer 
Fonds 

Mondriaan 
Kennis-

centrum 

Sponsor-
bijdragen 

Las Palmas 

Totaal 

 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 
            

Saldo baten en lasten 567.888 -201.409 -92.578 -329.090 -58.545 -67.749 -102.045 272.770 -12.908 – -23.666 
            
Rentebaten 2.431 – – – – – – – – – 2.431 

Rentelasten en soortgelijke 

kosten -3.379 – – – – – – – – – -3.379 

 
           

Saldo rentebaten en -lasten -948 – – – – – – – – – -948 

            

Bijzondere baten  – – – – – – – – – – - 

Bijzondere lasten  -5.071 – – – – – – – – – -5.071 

 
           

Saldo bijzondere baten en lasten -5.071 – – – – – – – – – -5.071 

 
           

Exploitatiesaldo 561.869 -201.409 -92.578 -329.090 -58.545 -67.749 -102.045 272.770 -12.908 – -29.685 

 
           

 


