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Bestuursverslag Nederlands Fotomuseum 2013

Korte terugblik op 2013

In 2012 was de toon van de terugblik zorgelijk. Door bezuinigingen liep de formatie flink

terug, moest het aankoopbudget worden bevroren en kon de bibliotheek maar twee

middagen in de week voor het publiek worden opgesteld. In 2013 heeft het museum met

nieuw elan de weg naar boven weer gevonden. De bezuinigingen zijn gedeeltelijk

teruggedraaid, de kosten zijn teruggedrongen en we hebben met slim cultureel ondernemen

een goed rendement weten te realiseren.

De collectie werd verrijkt met een paar mooie aanwinsten en schenkingen, zoals de 7.000

exemplaren tellende verzameling Nederlandse fotoboeken van Jan Wingender en de ruim

700 afdrukken van Aart Klein. Onze semipermanente tentoonstelling De Donkere Kamer

sleepte zijn derde onderscheiding in de wacht. Deze keer was dat de prestigieuze

‘International Design & Communication Award’, die uitgereikt werd aan de beste

vernieuwende projecten in musea op het gebied van communicatie, ontwerp en branding-

strategie.

Met veel elan is afgelopen jaar de basis gelegd voor een solide kring van vrienden en

ambassadeurs, die het museum zowel moreel als financieel steunt. Om de omzet te

verhogen heeft de samenwerking met de HEMA een nieuwe impuls gekregen en worden

foto’s verkocht door De Bijenkorf in Rotterdam en fotopersbureau Hollandse Hoogte.

Artistiek gezien was het een prachtig jaar met onder meer twee tentoonstellingen in het

kader van het grote ZWART/WIT-programma (de installatie ‘The Sound of Silence’ van

Alfredo Jaar en WIT, die door De Volkskrant als één van de beste van het aflopen jaar werd

genoemd) en de baanbrekende installatie van fotograaf Kadir van Lohuizen Via PanAm.

Daarnaast presenteerden we met succes twee nieuwe activiteiten, de één vooral op

verdieping gericht, de ander meer op de actualiteit: Fotogasten en De Donkere Kamer.

Verheugend was ook dat de samenwerking met de SKVR al meteen zijn vruchten afwierp,

doordat scholen in het primair en voortgezet onderwijs de weg naar het museum wisten te

vinden. De bezoekersaantallen namen hierdoor met 8% toe van 65.340 in 2012 naar 69.314

in 2013.

Realisatie van voorgenomen activiteiten

Uit de prestatieverantwoording OCW (bijlage B) en prestatieverantwoording Gemeente

Rotterdam, die beide in de jaarrekening 2013 zijn opgenomen, wordt duidelijk dat het

Nederlands Fotomuseum al zijn voorgenomen activiteiten ook heeft uitgevoerd. Alleen met

betrekking tot de bezoekersaantallen heeft het museum de verwachting van 70.000

bezoekers net niet gehaald.

Exploitatieresultaat

Financieel ziet het afgelopen jaar er goed uit. Het jaar is afgesloten met een positief

exploitatieresultaat van € . Dat resultaat is bereikt door meer bezoekers (en dus meer

omzet entree), stabiele verkopen met een veel hoger rendement en het terugdringen van de

kosten. Met het opzetten van een loyaliteitsbeleid (vrienden en ambassadeurs) en door

samen te werken met retailers als HEMA en De Bijenkorf hopen we de basis te leggen voor



een hogere omzet uit de verkoop van afdrukken. Het percentage eigen inkomsten is het

afgelopen jaar gestegen naar 43% (was 34%).

De financiële positie

Eén zwaluw maakt nog geen zomer, maar het positieve exploitatiesaldo in 2013 is het begin

van een financiële reserve die ons in staat stelt om tegenvallers op te vangen. Het afgelopen

jaar is het museum, samen met zijn partners in het gebouw, LP2 en SKVR Fotografie &

Media, bezig geweest om met name de huisvestingslasten te verlagen. Immers, deze lasten

begonnen een onevenredig deel van de begroting op te slokken. In goed overleg met de

dienst Stadsontwikkeling (van wie het museum de ruimte huurt) zijn de drie culturele partners

er in geslaagd om de huur vanaf 1 januari 2014 substantieel te verlagen. Over de te

verwachten naheffing op de servicekosten valt nog niet veel te zeggen, want de verhuurder

is nog niet in staat geweest om vast te stellen hoe hoog de naheffing voor de drie culturele

huurders over de jaren 2010 t/m 2013 is.

Hoewel de omzet uit verkopen (entreebewijzen, verkopen foto’s, restauratieactiviteiten,

museumwinkel etc.) het afgelopen jaar slechts licht is gestegen in vergelijking met het

voorgaande jaar, is vooral winst geboekt met een spectaculaire verbetering van het

rendement, zodat de opbrengsten uit verkopen toch een positief beeld te zien geven. Het

vorig jaar opgerichte team Cultureel Ondernemen is begonnen om nieuwe verkoopkanalen

aan te boren om onze producten te verkopen. Dat heeft in het eerste jaar nog tot een

bescheiden resultaat geleid, maar het museum verwacht op dit gebied het komend jaar te

kunnen profiteren van de inspanningen van het team.

Dit alles neemt niet weg dat we nog steeds niet over de financiële middelen beschikken om

een bibliothecaris aan te stellen of het aankoopbudget in zijn geheel in ere te herstellen,

twee zaken die wij cruciaal vinden om als nationaal museum goed te kunnen functioneren.

Het museum is weliswaar op de goede weg om na een moeilijke periode weer financieel

gezond te worden, maar we zijn er nog niet.

Welke factoren zijn van invloed op het functioneren en de continuïteit van het

museum?

 Duurzame financiële ondersteuning van onze vier belangrijkste stakeholders is

essentieel voor de continuïteit van het museum. Dat zijn: het ministerie van OCW, de

gemeente Rotterdam, het Wertheimer Fonds en de BankGiro Loterij.

 Het is verder van belang dat het Nederlands Fotomuseum samen met de dienst

Stadsontwikkeling een oplossing vindt voor de financiering van de naheffing op de

servicekosten. Deze post, waarover nog steeds geen duidelijkheid bestaat, hangt als

een zwaard van Damocles boven ons hoofd. Indien hiervoor een adequate oplossing

wordt gevonden, dan kunnen de huisvestingslasten beheersbaar blijven.

 Het afgelopen jaar is veel energie gestoken in het vinden van nieuwe wegen om de

eigen inkomsten te verhogen. Daarvoor heeft het museum een team Cultureel

Ondernemen in het leven geroepen. Het team is er in geslaagd om de omzet in 2013

stabiel te houden en vooral het rendement uit verkopen aanzienlijk te verbeteren. Het

museum realiseert zich dat in 2014 ook de omzet verhoogd moet worden.

 Het afgelopen jaar zijn door diverse partijen gesprekken gevoerd met de gemeente

Rotterdam met het doel acties te ondernemen die de zichtbaarheid en de



bereikbaarheid van het museum op de Wilhelminapier verbeteren. Deze gesprekken

hebben een reeks van concrete maatregelen opgeleverd die in de loop van 2014

door de gemeente worden uitgevoerd. De verwachting is dat deze maatregelen er toe

bijdragen dat meer bezoekers de weg naar het museum weten te vinden.

 Eén van de resultaten uit de gesprekken van het museum met de dienst

Stadsontwikkeling en de eigenaar van Las Palmas is dat de eigenaar in 2014 een

bedrag beschikbaar stelt om de kwaliteit van het gebouw te verbeteren. Eind 2013 is

het museum samen met de twee culturele partners begonnen om een programma

van eisen op te stellen voor een verbouwing die ook moet leiden tot een betere

zichtbaarheid, toegankelijkheid en transparantie van de entree van het gebouw.

 Ook dit jaar zal op sommige momenten in het komende jaar de liquiditeitspositie van

het museum zorgelijk zijn. Daar zijn twee redenen voor aan te wijzen. In de eerste

plaats worden verschillende projecten waarvoor het museum subsidie ontvangt door

ons bevoorschot en pas na afsluiting van het project afgerekend. In de tweede plaats

ontvangt het museum de jaarlijkse bijdragen van twee fondsen pas na het eerste

kwartaal. Het museum speelt in op deze momenten door beter op liquiditeit te sturen.

Rotterdam, 31 maart 2014

Ruud Visschedijk

Directeur/bestuurder



Verslag van de Raad van Toezicht Nederlands Fotomuseum 2013

Taak

Volgens de statuten van de stichting Nederlands Fotomuseum is het de taak van de Raad
van Toezicht ‘toezicht te houden op het beleid van de directie en op de algemene gang van
zaken in de stichting’.

Bij de invulling van haar toezichthoudende taak werkt de Raad naar het model van de Code
Cultural Governance (van oktober 2013) volgens het principe ‘pas toe of leg uit’. In de
profielschets die de Raad in haar vergadering van 17 juni 2013 nog eens heeft bevestigd
staat: “De Raad van Toezicht heeft de taak om toezicht te houden op het beleid van de
directie en op de algemene gang van zaken in de instelling. De RvT grijpt zo nodig in en
staat de directie met raad terzijde. De RvT richt zich bij de vervulling van zijn taak op het
belang van de instelling en weegt daarbij de belangen af van de bij de instelling betrokkenen.
De RvT is verantwoordelijk voor de kwaliteit van zijn eigen functioneren.”

In genoemde vergadering van 17 juni is de naleving van de Code besproken en is het
volgende vastgesteld:

 De profielschetsen van de leden van de Raad geactualiseerd
 De zelfevaluatie over 2013 gepland voor de vergadering van maart 2014
 De datum voor het functioneringsgesprek met de directeur vastgesteld (dat inmiddels

heeft plaatsgevonden)
 Een hernieuwde oproep gedaan aan de leden om hun relevante nevenfuncties te

melden

Er is nog geen volledig overzicht van alle nevenfuncties van de leden van de Raad. Om die
reden is dit overzicht niet in dit jaarverslag opgenomen.

Samenstelling en profielen

In 2013 liep de termijn van penningmeester/secretaris, de heer B. Wentrup, af. Hij is medio
juni vervangen door de heer G. de Wit. De Raad was eind 2013 als volgt samengesteld.

Functie Aantreden Aftreden

De heer R.J. Vles Voorzitter 2008 2013
De G.A.J.M. de Wit Penningmeester/

secretaris 2013 2017
De heer J.C. Collet Lid 2012 2016
De heer P. Hermanides Lid 2012 2016
Mevrouw K.W. Krijgsman Lid 2010 2014
De heer J.F. Nijenhuis Lid 2012 2016
Mevrouw C.P. van Zanten Lid 2011 2015

Aan het einde van het verslagjaar is de heer H.C. Bongers benoemd als nieuwe voorzitter
van de Raad van Toezicht. Zijn termijn begint op 26 maart 2014.

De profielen van de leden van de Raad van Toezicht zien er als volgt uit:

 Voorzitter: een ervaren bestuurder met een groot netwerk in de lokale en nationale
politiek. Heeft affiniteit met het werkgebied van het Nederlands Fotomuseum en de
culturele sector in Nederland. Vervult bij voorkeur enkele andere relevante
nevenfuncties. De voorzitter is iemand met statuur die zijn/haar netwerk op het juiste



moment kan inzetten om de belangen van het museum te behartigen. Een
strategisch denker die de toekomst van het museum goed in het vizier houdt.

 Penningmeester/secretaris: een bestuurder met aantoonbare financiële kennis, bij
voorkeur afkomstig uit het bedrijfsleven. Kennis van strategische financiële planning,
de inrichting van de administratie, jaarrekeningen, omzet, rendement en financiële
rapportages e.d. Moet in staat zijn de ‘vertaalslag’ te maken van de cijfers naar de
dagelijkse gang van zaken in het museum. Adviseert de directie over het financieel
beheer op de korte en lange termijn.

 Lid: een beeldmaker (bijvoorbeeld een fotograaf of beeldend kunstenaar) met
bestuurlijke kwaliteiten die goed op de hoogte is van de nationale en internationale
ontwikkelingen in de fotografie, zowel inhoudelijk als organisatorisch. Met die kennis
kan hij of zij het artistieke beleid en de artistieke prestaties van het Nederlands
Fotomuseum beoordelen en daarover met de directie van gedachten wisselen.

 Lid: afkomstig uit de museum- en/of archiefwereld, bijvoorbeeld een conservator of
curator. Is goed op de hoogte van de ontwikkelingen in het museale veld en de
onderwerpen en dilemma’s die daar spelen. Weet wat het is om collecties te
verzamelen, te ontsluiten en te beheren en kan de directie daarover adviseren.

 Lid: afkomstig uit de media met kennis van het journalistieke en culturele veld. Kan
goed beoordelen hoe het museum met de media communiceert en zich in de media
profileert en weet als gebruiker welke ontwikkelingen er spelen in de markt van vraag
en aanbod van fotografisch materiaal. Daardoor kan hij/zij de directie adviseren over
de exploitatie van de collectie.

 Lid: afkomstig uit het bedrijfsleven met affiniteit voor cultuur en kennis van marketing
en sales. Kan de directie over deze onderwerpen adviseren met gevoel voor de
‘culturele’ aspecten van het ondernemen en de dilemma’s die dat met zich mee kan
brengen. Heeft een visie op de kansen die het cultureel ondernemen biedt.

Bijeenkomsten

De Raad van Toezicht heeft in het verslagjaar vier keer vergaderd. Leden van de Raad
hebben met hun specifieke kennis gevraagd en ongevraagde de directie terzijde gestaan, in
het bijzonder op het gebied van financieel beheer, cultureel ondernemen en in gesprekken
met stakeholders. De belangrijkste onderwerpen die in de bijeenkomsten aan de orde
kwamen waren:

 Financieel beheer: tussentijdse exploitatie- en liquiditeitsoverzichten 2013 en
begroting 2014. Bespreking van de jaarrekening 2012 na voorbespreking met externe
accountant

 Voortgang cultureel ondernemen en bezoekersaantallen
 Collectiebeleid, aankoopbeleid en acquisitiebeleid collecties
 Relatie met verschillende stakeholders (Gemeente Rotterdam, ministerie van OCW

en de Wertheimer Stichting)
 Tussentijdse wijziging huurovereenkomst met de gemeente en de consequenties

daarvan

De Raad van Toezicht spreekt haar waardering uit aan directie en medewerkers voor het
elan waarmee zij aan het nieuwe kunstenplan is begonnen.

Rotterdam, 31 maart 2014

Namens de Raad van Toezicht
De heer R.J. Vles



Balans per 31 december 2013
(na bestemming van het resultaat)

31-12-2013 31-12-2012

€ € € €

ACTIVA

Vaste Activa

Materiële vaste activa 1 727.997 705.450

VLOTTENDE ACTIVA

Voorraden 2 164.248 173.693

Vorderingen 3 380.858 318.756

Liquide middelen 31.495 99.994

Totaal vlottende activa 576.601 592.443

Totale activa 1.304.598 1.297.893

2



31-12-2013 31-12-2012

€ € € €

PASSIVA

Eigen Vermogen

Algemene reserve 4 433.031 319.774

Bestemmingsfonds OCW 5 0 0

433.031 319.774

Langlopende schulden

Egalisatierekening investeringsbijdragen 6 835 13.610

Kortlopende schulden 7 870.732 964.509

870.732 964.509

Totale passiva 1.304.598 1.297.893
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Exploitatierekening over 2013

Resultaat 2013 Begroting 2013 Resultaat 2012

€ € €

BATEN

Directe opbrengsten

Publieksinkomsten 8 489.499 518.000 452.147

Overige inkomsten 9 177.873 147.000 182.246

Indirecte Opbrengsten - - -

Totale opbrengsten 667.372 665.000 634.393

Structurele subsidie OCW 1.175.150 1.151.082 1.267.127

Structurele subsidie Gemeente Rotterdam 880.000 880.000 895.000

Overige subsidies/bijdrage uit publieke middelen 10 - 20.000 42.000

Overige bijdragen van bedrijven - 10.000

Overige bijdragen uit private fondsen 11 719.598 634.750 655.957

Overige bijdrage uit goede doelenloterijen 12 200.000 245.000 200.000

Totale subsidies/bijdragen 2.974.748 2.930.832 3.070.084

TOTALE BATEN 3.642.120 3.595.832 3.704.477

LASTEN

Salarislasten 13 1.248.954 1.227.582 1.366.225

Afschrijvingen 14 65.053 53.000 84.571

Huur 630.152 635.000 615.984

Aankopen - 40.000 -

Overige lasten 15 1.580.398 1.608.750 1.717.065

TOTALE LASTEN 3.524.557 3.564.332 3.783.845

Saldo uit gewone bedrijfsvoering 117.563 31.500 -79.368

Saldo rentebaten/-lasten 4.306- - 5.968-

Exploitatieresultaat 113.257 31.500 -85.336

Bestemming van het resultaat

Onttrekking Bestemmingsfonds OCW - -200.000

Toevoeging aan de Algemene reserve 113.257 114.664

113.257 -85.336

4



Kasstroomoverzicht over 2013

2013 2012

€ € € €

Kasstroom uit operationele activiteiten

Exploitatieresultaat 113.257 -85.336

Aanpassingen voor:

Afschrijvingen materiële vaste activa 77.828 148.971

Mutatie egalisatierekening -12.775 -64.400

65.053 84.571

Verandering in werkkapitaal:

Voorraden 9.445 3.157

Vorderingen -62.102 -31.693

Kortlopende schulden (ex schulden aan

kredietinstellingen) -101.650 50.298

-154.307 21.762

Kasstroom uit operationele activiteiten 24.003 20.997

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Investeringen in materiële vaste activa -100.375 -101.182

Kasstroom uit financieringsactiviteiten - -

Mutatie geldmiddelen -76.372 -80.185

2013 2012

Liquide middelen

Stand per begin boekjaar -67.025 13.160

Mutaties in boekjaar -76.372 -80.185

Stand per eind boekjaar -143.397 -67.025
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Algemeen

De Stichting Nederlands Fotomuseum te Rotterdam is op 1 maart 2002 opgericht.

De doelstellingen van de Stiching zijn:

·         het (doen) 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 in binnen- en buitenland;

·         het verrichten van onderzoek, het uitbrengen van publicaties, het ontwikkelen en koppelen van

        databases en het ontsluiten van archieven;

·         het conserveren, beheren, exploiteren, verzamelen en exposeren van de hierboven genoemde

objecten;·         het verrichten van educatieve en informatieve activiteiten.

De Stichting Nederlands Fotomuseum is gevestigd in Las Palmas te Rotterdam.

Schattingen

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.

Bij het opstellen van de jaarrekening dient het bestuur, overeenkomstig algemeen geldende grondslagen,

bepaalde schattingen en veronderstellingen te doen die medebepalend zijn voor de opgenomen bedragen. De

feitelijke resultaten kunnen van deze schattingen afwijken.
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Grondslagen voor waardering van activa en passiva

Algemeen

Materiële vaste activa

De afschrijving van gesubsidieerde of gesponsorde investeringen loopt parallel met de vrijval van de

egalisatierekening investeringsbijdragen.

Voorraden

De voorraden worden gewaardeerd tegen de inkoopprijs of lagere marktwaarde.

Er is een voorziening voor incourante voorraad opgenomen.

Vorderingen

Liquide middelen

De liquide middelen staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking van de stichting.

Egalisatierekening investeringsbijdragen

Pensioenen

Kortlopende schulden

De kortlopende schulden hebben een verwachte looptijd van maximaal één jaar.

De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen

de geamortiseerde kostprijs, welke gelijk zijn aan de nominale waarde, onder aftrek van de noodzakelijk geachte

voorzieningen voor het risico van oninbaarheid. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele

beoordeling van de vorderingen.

Ontvangen subsidie/sponsorgelden voor specificieke activa-aanschaffingen worden onder de langlopende schulden

opgenomen als egalisatierekening investeringsbijdragen. De afschrijvingen lopen parallel met de vrijval

egalisatierekening.

De jaarrekening is opgesteld conform het Handboek verantwoording cultuursubsidies instellingen 2013-2016 en de

Richtlijn 640 uit de richtlijnen voor de Jaarverslaggeving.

De algemene grondslag voor de waardering van de activa en passiva is de verkrijgings‑ of vervaardigingsprijs. Voor

zover niet anders vermeld, worden activa en passiva opgenomen voor de nominale waarde.

De materiële vaste activa worden gewaardeerd op aanschafwaarde, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen

en indien van toepassing, met bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen worden gebaseerd op de

geschatte economische levensduur en worden berekend op basis van een vast percentage van de verkrijgingsprijs,

rekening houdend met een eventuele restwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming.

De door de Stichting Nederlands Fotomuseum aangekochte fotocollecties worden tegen aanschafwaarde geactiveerd

verminderd met ontvangen aankoopsubsidies van derden. Op de aangekochte fotocollecties wordt niet

afgeschreven.

De stichting heeft voor haar werknemers een pensioenregeling getroffen die kwalificeert als een toegezegde

bijdrageregeling. De verplichtingen van de onderneming gaan niet verder dan het betalen van de jaarlijke bijdrage

aan de verzekeringsmaatschappij. Deze pensioenregeling is ondergebracht bij een verzekeringsmaatschappij. De

over het boekjaar verschuldigde premies worden als kosten verantwoord. Voor per balansdatum nog niet betaalde

premies wordt een verplichting opgenomen. Aangezien deze verplichtingen een kortlopend karakter hebben,

worden deze gewaardeerd tegen een nominale waarde. De risico's van loonontwikkeling, prijsindexatie,

beleggingsrendement op het fondsvermogen zullen mogelijk leiden tot toekomstige aanpassingen in de jaarlijkse

bijdragen aan de verzekeringsmaatschappij. Deze risico's komen niet tot uitdrukking in een in de balans opgenomen

voorziening.

7



Grondslagen voor de resultaatbepaling

Algemeen

Directe opbrengsten

Subsidieopbrengsten en bijdrage uit private fondsen

Sponsoropbrengsten en opbrengsten uit nalatenschappen

Afschrijvingen

De afschrijvingen zijn gerelateerd aan de aanschafwaarde van de betreffende materiële vaste activa.

Rentebaten/-lasten

De onder de overige subsidies en bijdrage verantwoorde sponsoropbrengsten en opbrengsten uit

nalatenschappen worden verantwoord als opbrengsten op moment van ontvangst van de gelden.

De rentebaten en lasten betreffen van derden ontvangen (te ontvangen) en aan derden betaalde (te betalen)

interest.

Het exploitatieresultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengsten en alle hiermee verbonden,

aan het verslagjaar toe te rekenen lasten. De lasten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor

vermelde waarderingsgrondslagen.

Enkele subsidies worden verstrekt onder de voorwaarde dat de subsidiegever (Ministerie van OCW, Gemeente

Rotterdam) de definitieve jaarrekening goedkeurt.

Structurele subsidies, overige subsidies en bijdragen uit private fondsen worden verantwoord in het jaar

waarvoor deze zijn toegezegd. Voor zover toegezegde subsidies en bijdragen nog niet zijn ontvangen,

worden zij als te vorderen opgenomen.

De ontvangen subsidies en projectgelden voor bepaalde activiteiten en de daarop betrekking hebbende

uitgaven, worden verantwoord in de exploitatierekening naar rato van de realisatie van de activiteiten.

Onder de directe opbrengsten zijn de alle opbrengsten verantwoord die in directe relatie staan tot de

kernactiviteiten van de Stichting.
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Toelichting op de balans per 31 december 2013

Activa

1 Materiële vaste activa

De mutaties in de materiële vaste activa worden als volgt weergegeven:

Aangekochte

collecties

Inventaris en

inrichting
Totaal

€ € €

Stand per 1 januari 2013

Aanschafwaarde 702.312 1.743.117 2.445.429

Geactiveerde aankoopsubsidie -195.000 - 195.000-

Cumulatieve afschrijvingen tot 1 januari 2013 - -1.544.979 -1.544.979

Boekwaarde per 1 januari 2013 507.312 198.138 705.450

Mutaties

Investeringen 2013 105.000 60.375 165.375

Afschrijvingslast 2013 - -65.053 -65.053

Afschrijvingen 2013 ten laste van egalisatiereserve - -12.775 -12.775

Aankoopsubsidie -65.000 - -65.000

40.000 -17.453 22.547

Stand per 31 december 2013

Aanschafwaarde 807.312 1.803.492 2.610.804

Geactiveerde aankoopsubsidie -260.000 - -260.000

Cumulatieve afschrijvingen tot 31 december 2013 - -1.622.807 -1.622.807

Boekwaarde per 31 december 2013 547.312 180.685 727.997

De afschrijvingen zijn gebaseerd op de volgende geschatte economische gebruiksduur van de materiële vaste activa.

Inventaris en inrichting; 4 - 5 jaar

Aangekochte subsidies geen afschrijving

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.

Onder aangekochte collecties betreft € 85.000 een vooruitbetaling op een in 2014 te ontvangen collectie.

2 Voorraden

31-12-2013 31-12-2012

€ €

Voorraden 206.221 215.234

Voorziening voorraad -41.973 -41.541

Voorraden 164.248 173.693

9



Vlottende activa

31-12-2013 31-12-2012

€ €

3 Vorderingen

Debiteuren 61.707 47.954

Te vorderen belastingen en premies sociale verzekeringen 61.241 27.856

Te ontvangen subsidies 81.875 73.113

Overige vorderingen en overlopende activa 176.035 169.833

380.858 318.756

Te ontvangen subsidies

Mondriaan inzake Aankopen 45.000 -

SNS Reaal Fonds inzake Via PanAm 26.250 -

SNS Reaal Fonds inzake WIT 7.500 -

DCICC inzake Dutch Photography Experience 2.000 -

Mondriaan inzake Risicoanalyse 1.125 1.125

Ministerie OC&W frictiekosten - 46.329

Daguerrotypie - 11.000

Citroën inzake Boltanski - 10.000

Gemeente Rotterdam inzake ID - 4.659

81.875 73.113

Overige vorderingen en overlopende activa

Vooruit gefactureerde huur 0 67.171

Overige vooruitbetaalde kosten 82.472 27.082

Vooruitbetaalde kosten tentoonstellingen 66.973 41.469

Te ontvangen bijdrage Museumjaarkaart 24.706 23.468

Overige vorderingen 1.786 8.305

Nog te factureren omzet/kosten 98 2.338

176.035 169.833

Alle vorderingen hebben een looptijd korter dan 1 jaar.
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Passiva

Eigen Vermogen

2013 2012

€ €

4 Algemene reserve

Stand per 1 januari 319.774 205.110

Stelselwijziging - -

319.774 205.110

Exploitatieresultaat 113.257 114.664

Effect stelselwijziging

Stand per 31 december 433.031 319.774

2013 2012

€ €

5 Bestemmingsfonds OCW

Stand per 1 januari 0 200.000

Onttrekking ten behoeve van exploitatie 0 -200.000

Stand per 31 december 0 0

Langlopende Schulden

2013 2012

€ €

6 Egalisatierekening investeringsbijdragen

Stand per 1 januari 13.610 78.010

Vrijval: - Sponsorbijdragen Las Palmas 2.767- 43.749-

- Mondriaan Stichting - 16.887-

- Ministerie van OCW inzake Kenniscentrum 10.008- 3.764-

Stand per 31 december 835 13.610

De egalisatierekeing investeringsbijdragen heeft een looptijd korter dan 1 jaar.

De Algemene reserve heeft betrekking op exploitatie overschotten/tekorten. Deze reserve kan

worden aangewend ten behoeve van de doelstelling van de Stichting.

De bestemmingsfonds heeft betrekking op de bevoorschotte subsidie van het Ministerie van OCW over de periode 2010

tot en met 2012. Het voorschot is in 2009 ontvangen. Het ontvangen voorschot ad € 600.000 viel voor

€ 200.000 jaarlijks vrij ten gunste van het resultaat.
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31-12-2013 31-12-2012

€ €

7 Kortlopende schulden

Schulden aan kredietinstellingen 174.892 167.020

Crediteuren 311.939 592.329

Belastingen en premies sociale verzekeringen 38.973 29.001

Overige schulden en overlopende passiva 242.511 156.323

Nog te besteden subsidies 102.417 19.837

870.732 964.510

Belastingen en premies sociale verzekeringen

Te betalen loonheffing en sociale lasten 34.169 27.140

Te betalen pensioenen 4.804 1.861

38.973 29.001

Overige schulden en overlopende passiva

Reservering vakantiegeld en vakantiedagen (incl. opslag sociale lasten) 62.259 67.326

Af te dragen auteursrechten 56.473 56.569

Te betalen overige posten 101.527 19.230

Te betalen accountants- en administratiekosten 12.000 8.250

Reservering eindejaarsuitkering (incl. opslag sociale lasten) 7.253 2.711

Te betalen rente en bankkosten 2.999 2.237

242.511 156.323

31-12-2013 31-12-2012

€ €

Nog te besteden subsidies

Wertheimer Fonds inzake Zwart/Wit 38.837 13.837

Gemeente Rotterdam inzake Belevingsroute Wilhelminapier 28.000 -

Daguerrotypie 16.948 -

Gemeente Rotterdam 12.000 -

Goethe Instituut inzake Thomas Struth 4.132 -

Stichting Verhagen inzake Media Maak Festival 2.500 -

Stichting Verhagen inzake Play - 3.000

Goethe Instituut inzake Wolkenstudies - 3.000

102.417 19.837
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Niet in de balans opgenomen rechten, verplichtingen en regelingen

Rechten

In 2013 is de nieuwe cultuurplanperiode 2013-2016 ingegaan.

Door het ministerie van OC&W en de gemeente Rotterdam zijn voor de cultuurperiode 2013-2016 subsidies toegezegd.

Door de BankGiro Loterij is in 2011 voor de periode van 2012 tot en met 2017 een financiële bijdrage toegezegd.

Omtrent de invulling vindt jaarlijks overleg plaats met de BankGiro Loterij

Door het Wertheimer Fonds is in 2011 voor de duur van 4 jaar een extra financiële bijdrage van

€ 600.000 toegezegd, waarvan tot en met boekjaar 2013 reeds € 425.000 is ontvangen.

Omtrent de invulling vindt periodiek overleg plaats met het Wertheimer Fonds.

Het Nederlands Fotomuseum heeft een kredietfaciliteit bij de ING Bank van 175.000 euro

en een kredietfaciliteit bij de Postbank die op 31-12-2013 € 13.000 bedroeg.

De voorraden, debiteuren en vorderingen zijn als zekerheden gegeven bij het verstrekte krediet van de ING Bank.

Verplichtingen

Er is in 2007 met het OBR/Stichting Las Palmas Cultuur een 10-jarig huurcontract

afgesloten met een jaarlijks huurbedrag van 550.000 euro (prijspeil 2007) en een veplichting tot het betalen van

een voorschot op de servicekosten van € 160.000. Na afloop van het boekjaar wordt de definitieve afrekening

servicekosten opgesteld.

In 2012 is de afrekening over 2009 ontvangen, groot € 44.000. De directie heeft bezwaar gemaakt tegen deze

ontvangen afrekening. De definitieve afrekening over de boekjaren 2010 tot en met 2013 is per heden nog niet

ontvangen.

Er is een huurcontract afgesloten met BNP Paribas voor twee kopieermachines.

De verplichting bedraagt 31.680 euro voor de komende 5 jaar.
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Toelichting op de exploitatierekening over 2013

Resultaat 2013 Begroting 2013 Resultaat 2012

€ € €

8 Publieksinkomsten

Algemene Zaken (museumwinkel, koffiebar) 199.829 218.000 220.139

Tentoonstellingen: entreegelden 241.382 180.000 177.503

PR en communicatie 29.373 100.000 16.957

Educatie 15.040 20.000 22.931

Tentoonstellingen; verhuur 478 9.082

Informatie en publicaties 3.397 5.535

489.499 518.000 452.147

9 Overige inkomsten

Collecties 104.204 105.000 108.997

Conserveren en restaureren 73.669 42.000 73.249

177.873 147.000 182.246

10 Overige subsidies/bijdragen uit publieke middelen

Mondriaan Stichting inzake Aankoop Wingerder - 37.500

Mondriaan Stichting inzake aankoop - 20.000 -

Mondriaan Stichting inzake Ricicoanalyse - 4.500

Mondriaan Stichting - -

- 20.000 42.000

11 Overige bijdragen uit private middelen

Wertheimer Fonds inzake legaat * 300.000 300.000 300.000

Wertheimer Fonds inzake Zwart/Wit * 200.000 200.000 200.000

VSB fonds 30.000 - -

SNS Reaalfonds 75.000 - 10.000

Wereldmuseum "Naar de Overkant" - 89.330

Overige bijdragen uit private fondsen 114.598 134.750 66.627

719.598 634.750 655.957

12 Overige bijdragen uit goede doelen

BankGiro Loterij 200.000 200.000 200.000

Overige bijdragen uit goede doelen - 45.000

200.000 245.000 200.000

* De opbrengsten uit het Wertheimer Fonds betreffen de jaarlijkse opbrengsten ten gunste van het Fotomuseum uit

de legaat van de heer Wertheimer welke in beheer is van Prins Bernhard Cultuur Fonds.

Naast deze jaarlijkse opbrengsten is voor de periode 2011 tot en met 2014 een extra bijdrage toegezegd ter grootte

van € 600.000. Hier is reeds € 425.000 van ontvangen en € 200.000 verwerkt in het resultaat 2013.
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Resultaat 2013 Begroting 2013 Resultaat 2012

€ € €

13 Salarislasten

Loonkosten 896.889 - 957.616

Sociale lasten 167.284 - 157.678

Pensioenlasten 94.350 - 93.033

Overige personeelskosten 90.431 - 157.898

1.248.954 1.227.582 1.366.225

2013 2012

Directie en algemene zaken 6,97 6,17

Collecties 5,96 6,54

Conserveren en restaureren 3,00 2,81

Tentoonstellingen 3,04 3,75

Informatie - 1,49

Educatie 1,60 1,52

Publiciteit en PR 1,60 1,36

Aankopen en onderzoek - 0,80

22,17 24,44

Resultaat 2013 Begroting 2013 Resultaat 2012

€ € €

14 Afschrijvingen

Afschrijvingskosten 77.828 148.971

Onttrekking uit egalisatiereserve 12.775- 64.400-

Totale afschrijvingslast 65.053 53.000 84.571

15 Overige lasten

Beheerslasten 540.750 498.100 541.472

Activiteitenlasten 786.472 814.900 883.353

Kostprijs van publieksinkomsten 253.176 295.750 292.240

1.580.398 1.608.750 1.717.065

Gedurende het boekjaar waren 22,17 fte in dienst (2011; 28,14 fte). Dit is als volgt verdeeld over de diverse

afdelingen.
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Overige gegevens

Resultaatverwerking

Vooruitlopend op het besluit tot vaststelling door de directie en de goedkeuring door de Raad van Toezicht

van de jaarrekening is het resultaat over het boekjaar over de periode 1 januari 2013 tot en met 31

december 2013 toegevoegd aan de Algemene reserve.



OC&W Model IIB voor de categoriale en functionele exploitatierekening (Musea)

CATEGORIAAL Totaal FUNCTIONEEL Collectiefunctie

Wetenschappelijke
functie Algemeen

Publieksfunctie

Vaste presentatie Tijdelijke presentatie
Onderzoek &
Registratie

Conserveren &
Restaureren

Verwerving &
Afstoten

Onderzoek &
Documentatie beheer

BATEN

Directe opbrengsten 637.999 100.000 155.297 104.204 73.669 0 5.000 199.829
Publieksinkomsten totaal 460.126 100.000 155.297 104.204 73.669 0 5.000 199.829
Publieksinkomsten buitenland totaal
Publiekinkomsten binnenland totaal 460.126 100.000 155.297 104.204 73.669 0 5.000 199.829
Waarvan kaartverkoop 241.382 100.000 141.382
Waarvan overig 218.744 13.915 5.000 199.829
Waarvan waardering vrijkaarten
Sponsorinkomsten 0 0 0 0 0 0 0 0
Waarvan sponsoring in natura
Waarvan overige sponsorinkomsten
Overige inkomsten 177.873 0 0 104.204 73.669 0 0 0
Waarvan vergoedingen van coproducenten
Waarvan overige inkomsten 177.873 104.204 73.669
Indirecte opbrengsten 0 0 0 0 0 0 0 0
Waarvan kapitalisatie van vrijwilligers 0
Waarvan overige indirecte opbrengsten 0
Totale opbrengsten 637.999 100.000 155.297 104.204 73.669 0 5.000 199.829

Structurele subsidie OCW 1.175.150 150.000 150.000 325.000 150.000 120.000 0 280.150
Waarvan huren 0
Waarvan exploitatiebijdrage 1.175.150 150.000 150.000 325.000 150.000 120.000 0 280.150
Waarvan Kaderregeling exploitatiesubsidies

onderzoek en wetenschap 0
Structurele subsidie gemeente 880.000 880.000
Structurele subsidie ander orgaan dan OCW,
provincie, gemeente 0
Overige (niet structurele) subsidies/bijdragen 0
Overige subsidies/bijdragen uit publieke middelen 0

Overige bijdragen uit private middelen 948.971 134.598 264.373 210.000 100.000 70.000 0 170.000
Waarvan particulieren incl.vriendenverenigingen 29.373 15.000 14.373
Waarvan bedrijven 0
Waarvan private fondsen (namen van alle private

fondsen noemen in de toelichting) 719.598 69.598 200.000 160.000 100.000 20.000 170.000
Waarvan goede doelenloterijen 200.000 50.000 50.000 50.000 50.000

TOTALE BATEN 3.642.120 384.598 569.670 639.204 323.669 190.000 5.000 1.529.979

LASTEN
Salarislasten 1.248.954 180.000 166.225 339.500 150.000 120.000 0 293.229
Waarvan vast contract 1.178.954 180.000 141.225 339.500 105.000 120.000 293.229
Waarvan tijdelijk contract 70.000 25.000 45.000
Waarvan inhuur 0
Afschrijvingen 65.053 65.053
Huur 630.152 630.152
Aankopen 0 0
Overige lasten 1.580.398 5.000 1.575.398
TOTALE LASTEN 3.524.557 360.000 332.450 679.000 300.000 240.000 5.000 2.563.832

SALDO RENTEBATEN EN - LASTEN -4.306 -4.306

SALDO UIT GEWONE BEDRIJFSVOERING 113.257 113.257



Bijlage WNT: Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector

Vermelding bezoldiging topfuncationarissen en gewezen topfunctionarissen

Vermelding alle bestuurders met dienstbetrekking

Functie

Voorzittersclausule
van toepassing (j/n) naam

Ingangsdatum
dienstverband

Einddatum
Dienstverband

Omvang
dienst-
verband in
FTE Beloning

Belastbare
vaste en
variabele
onkostenvergoe
dingen

Voorzieningen
beloning
betaalbaar op
termijn

Uitkeringen
wegens
beëindiging van
het
dienstverband

€ € € €

Directie J R.A.M. Vischedijk 17-9-2001 - 1,0 90.346 11.002

Vermelding alle Interim-bestuurders

Niet van toepassing voor het Stichting Nederlands Fotomuseum

Vermelding alle toezichthouders

Functie

Voorzittersclausule
van toepassing (j/n) naam

Ingangsdatum
dienstverband

Einddatum
Dienstverband Beloning

Belastbare
vaste en
variabele
onkostenvergoe
dingen

Voorzieningen
beloning
betaalbaar op
termijn

Uitkeringen
wegens
beëindiging van
het
dienstverband

€ € € €

Voorzitter Raad van Toezicht J R.J. Vles 2008 2013 - - - -

Lid Raad van Toezicht N J.C. Collet 2012 2016 - - - -

Lid Raad van Toezicht N G.A.M.J. de Wit 2013 2017 - - - -

Lid Raad van Toezicht N P. Hermanides 2012 2016 - - - -

Lid Raad van Toezicht N K.W. Krijgsman 2010 2014 - - - -

Lid Raad van Toezicht N J.F. Nijenhuis 2012 2016 - - - -

Lid Raad van Toezicht N C.P. van Zanten 2011 2015 - - - -

Lid Raad van Toezicht N B. Wentrup 2008 2013 - - - -

Vermelding gegevens van eenieder van wie de bezoldiging de WNT-nrom te boven gaat

Niet van toepassing voor het Stichting Nederlands Fotomuseum


