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A Bestuursverslag Nederlands Fotomuseum 2018

Voorwoord

Het Nederlands Fotomuseum is schatkamer en toonzaal ineen. Met ruim 5,5 miljoen beelden in het depot
en een dynamisch tentoonstellingsbeleid werpt het zich op als hoeder van fotograf ie uit Nederland. Het
museum verzamelt, beheert en actualiseert dít erfgoed en plaatst het in een internationale en actuele
context. Het is een nationaal museum en weÍkt in opdracht van en voor de samenleving. Onze missie is
het fotografisch verleden van Nederland naar het heden te halen om het heden te doorgronden en de
toekomst te veroveren. Persoonlijk vind ik het een bijzondere opdracht te werken in dit museum, waar ik
half november 2018 in dienst trad als opvolger van Ruud Visschedijk, die het instituut zeventien jaar
leidde.

Het omvangrijke project rond fotograaf Cas Oorthuys (teOA-19zs) dat in 2018 vorm kreeg in een
tentoonstelling, een publicatie en een crowdsource-actie past naadloos in onze míssie. De tentoonstelling
'Dit is Cas' liet de fotograaf aan het publiek zien in al zijn veelzijdigheid en maatschappelijke
betrokkenheid. De begeleidende publicatie, die werd gemaakt samen met de Franse uitgever Xavier Barral,
bracht het werk verder de wereld over. Dat geldt ook voor de speciale mini-expositie die werd ingericht
op Paris Photo. Om de informatie over de foto's van Cas Oorthuys aan te vullen werd gebruik gemaakt van
de kennis van het publíek, met de crowdsource-actie Captions voor Cas. Zo kwamen we er bijvoorbeeld
achter dat de vrouw met de broodkorst op de iconische foto uit de hongerwinter uit de Jordaan kwam en
als bijnaam'Vieze Vícky' had.

Het Nederlands Fotomuseum beheert en toont werk uit het verleden én uit het heden. Met de expositie
Unwired van Jacqueline Hassink (19óó-2018) haalde het museum een bijzonder eigentijds project in huis.
Hassink zocht zogeheten 'white spots'op, plekken waar geen bereik is, maar ook fotografeerde ze ín de
metro mensen die aan de telefoon gekluisterd zijn.Te confronteert ons zo met wat smartphonegebruik
met ons doet. Het Nederlands Fotomuseum kon er aan bijdragen dat haar werk te zien was als onderdeel
van het internationale Lianzhou Fotofestival in China en droeg zo bij aan het internationaal verspreiden
van kennis van fotografie uit Nederland. Het was een van de laatste wensen van deze unieke fotograaf dat
het Nederlands Fotomuseum haar archief zou opnemen.

Hoeveel werk het beheren van een collectie kan zijn, blijkt wel uit het in november 2018 afgeronde
project rond het schoonmaken van 42.000 kleurendía's van Ed van der Elsken. Dit gebeurde in het
restauratie atelier van het Nederlands Fotomuseum. Voor de digitalisatie werd een speciale installatie
gebouwd, de zogeheten 'digidupe'. De schoonmaakactie zal in 2019 resulteren in de eerste
overzichtsexpositie van het kleurenwerk van Ed van der Elsken, onder de titel Lust for LiÍe, en in een
publicatie. Deze grote reddingsactie betekende overigens dat ons reguliere restauratie-, registratie en
digitaliseringswerk trager ging dan voorzien. Sowieso heeft het museum te weinig middelen om aan de ín
de ErÍgoedwet gestelde eisen voor registratie en digitalisering te voldoen. Het museum begon in 20i8 met
het opstellen van een collectie-actieplan met daarin de bedragen die nodig zijn om de collectie op peil te
kunnen houden. Ook voor de rest van het museum geldt dat er veel wordt gedaan met te weinig míddelen
en dat de lasten zoals die voor huisvesting te hoog zijn. Dit heeft het museum in2017 onder de aandacht
gebracht van zijn subsidiegevers en het zal ook in 2o18 bij het opstellen van het meerjarenplan hiervoor
de nodige aandacht vragen. De f inanciële basis van het museum is op dit moment te precair.

Een museum betekent teamwerk. We kunnen niet zonder de inzet van al onze medewerkers én van de
ongeveer 45 vrijwilligers, die inmiddels een niet wegdenkbare aanwinst zijn. We kunnen niet zonder de
bijdragen van het Wertheimer Fonds, van het Rijk en van de gemeente Rotterdam, maar ook van
sponsoren en particulieren. Zo hebben we sinds 2018 een Collectors Councíl die bijdraagt aan aankopen,
waarmee we een keuze konden maken voor het werk van drie eigentijdse fotografen. Daarmee kan het
museum voor het eerst in vijf jaar weer eigentijdse foto's aankopen; van groot belang om de collectie
levend te houden.

We kunnen niet zonder al onze partners, zoals Nationale-Nederlanden die grote collectieprojecten als 'Dit
is Cas' en 'Ed van der Elsken in kleur' mede mogelijk maakte. Bovendien zijn onze f inanciers vanaf de
oprichting cruciaal: het ministerie van OCW, de gemeente Rotterdam en de Wertheimer Stichting. En
bovenal kunnen we niet zonder fotografen, die de wereld voor ons vangen met licht, even de tijd
stilzetten en onze aandacht trekken. Zodat we de wereld door hun ogen bekijken en deze weer iets beter
doorgronden.

Birgit Donker

Directeur Nederlands Fotomuseum
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Collecties en erfgoedbeheer

Erfgoedbeheer

Het Nederlands Fotomuseum beheert ruim 5,5 miljoen objecten, waarvan 13 procent is geregistreerd en
4 procent gedigitaliseerd. De Erfgoedwet stelt dat 95 procent gedigitaliseerd moet zíjn, maar musea
mogen hier - mits onderbouwd - van afwijken. Het museum streeft naar ten minste 25 procent registratíe
en digitalisatie zodat op zijn minst de ongeveer 75 kernarchieven worden beschreven. Het museum
onderzoekt met het Ministerie van OCW en de Erfgoedinspectie hoe de achterstanden projectmatig
kunnen worden ingelopen en hoe in de toekomst aan deze museale kerntaak kan worden voldaan.

Voornaamste aanwinsten

ln 2018 ontvang de collectie ontving 35 aanwinsten bestaande uit 15.119 objecten. Als gevolg van het
aangescherpte acquisitiebeleid werden geen complete archieven in ontvangst genomen. Het museum
ontving aanvullingen op bestaande archieven, diverse schenkingen en deed één aankoop: werken van
Werner Matnz. De rechthebbenden van de fotograaf Peter Martens schonken het fotomuseum een
keurcollectie van 5.000 vintage afdrukken. De Stichting Erven Werner Mantz droeg divers materiaal over,
waaronder (glas-)negatieven, 2.000 kleurendia's en afdrukken. Via een mecenas verwierf het museum in
2017 en 2018 elf afdrukken uit de serie Unwired en vijf tien i-Portraits in langdurig bruikleen.

Depotbeheer

Het afgelopen jaar hadden regelmatig storingen plaats in de klimaatinstallatie, waar doelmatig op werd
ingegrepen zodat schade aan collectiestukken kon worden voorkomen. Door het toenemen van de
frequentie en de duur van deze incidenten werd besloten te onderzoeken welk groot onderhoud de
klimaatinstallatie behoeft. Hiervoor werd aan Valstar Simonis (een onaf hankelijk advies- en
ingenieursbureau) de opdracht gegeven te onderzoeken wat nodig is om de kwaliteit van de
klimaatbeheersing te kunnen waarborgen. Valstar Simonis heeft een advies uitgebracht en is vervolgens
betrokken bij het schrijven van een werkomschrijving, de selectie van bedrijven, en de begeleiding van de
uitvoering. Het groot onderhoud van de klimaatinstallatie zal naar verwachting in de eerste helft van 20t9
worden uitgevoerd.

Restauratie en conservering

De restauratoren werkten aan de conservering en de restauratie van diverse fotografische objecten uit
de eigen collectie, waaronder de glasnegatieven van Jaap d'Oliveira en diapositieven van Jacob van der
Hoeven. ln totaal werden 8.411 objecten geconsêrveerd. Verder waren de restauratoren Íntensief
betrokken bij alle bruiklenen, het opstellen van conditierapporten en het begeleiden van bruiklenen naar
het buitenland. Vrijwilligers werkten mee aan de conservering van negatieven van Cas Oorthuys en Bob
van Dam. Veel werk werd verzet aan het opzetten en de handmatige montage tussen glas van de
afdrukken van Cas Oorthuys ten behoeve van de tentoonstelling Dit is Cas. Vintage fotografie van Cas
Oorthuys. Voor klanten werden negen opdrachten uitgevoerd, waaronder zes particuliere eigenaren en
verzamelaars en drie bedrijven en instellingen. ln totaal zijn877 fotografische objecten voor deze klanten
gerestaureerd en geconserveerd, waaronder daguerreotypieën, diverse afdrukken, kleurendia's en
glasnegatieven.
Voor het vijfde achtereenvolgende jaar heeft de fotorestaurator op regelmatige basis de tekeningen-,
prenten- en fotocollectie van de Bijzondere Collectie van de Universiteitsbibliotheek Leiden verzorgd.
Verder heeft het Stedelijk Museum Amsterdam de fotorestaurator ingehuurd om de materiële verzorging
van alle bruiklenen voor de tentoonstelling Ed van der Elsken - De Verliefde Camera en de installatie van
de reizende tentoonstelling ter hand te nemen. Ook voor Het Nieuwe lnstituut, Museum Boijmans Van
Beuningen en het Cuypershuis in Roermond zijn opdrachten uitgevoerd en is expertise beschikbaar
gesteld.
De twee fotorestauratoren hebben voor diverse gespecialiseerde vakgenoten presentaties en workshops
verzorgd over de restauratiemethode van beschimmelde kleurendia's. Daarnaast werden lessen en
workshops gegeven aan de master study Conservation and Restoration of Cultural Heritage aan de
Universiteit van Amsterdam en de masterstudie Museology aan de Reinwardt Academie, Amsterdam.

Restauratieproject kleurendia's Ed van der Elsken

Het in oktober 201ó gestarte restauratieproject van de kleurendia's van Ed van der Elsken werd dit jaar
voortgezet. De kleurendia's werden van schimmel ontdaan volgens de nieuwe methode die door de
fotorestauratoren van het museum werd ontwikkeld. Vanaf december 201ó werden de dia's
gedigitaliseerd, om vervolgens geregistreerd te kunnen worden. ln 2ot8 werden 9.311 dia's van Ed van der
Elsken gerestaureerd. Op l januari 2019 waren rond de 42.OOO dia's gerestaureerd en 35.OOO geÍegistreerd
en gedigitaliseerd.
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Fotoverkoop

Het unieke van het Nederlands Fotomuseum is dat het niet aÍleen fysieke collecties beheert, maar ook de
auteursrechten van de foto's. Dat stêlt het museum in staat deze collectie te "exploiteren". De
opbrengsten worden voor eên groot deel afgedragen aan de fotografen of de rechthebbenden. ln 2ol8
werden veel afdrukken gemaakt voor tentoonstellingsprojecten buiten de deur. Zo werden foto's
verkocht aan het Watersnoodmuseum en waren foto's van Cas Oorthuys te zien in het Stedelijk Museum
Schiedam en de Sint Joriskerk in Amersfoort. Een grote bijdrage werd geleverd aan publicaties zoals De
Ramp, ouer de Watersnoodramp van 1953, een historisch boek over NDSM-werf in Amsterdam en
biografische boeken, zoals over Mathilde Visser, Jacques Brel, Hugo Claus, Berry Withuis, Lucebert en
Henriëtte van Eyck. Onder andere via de webwinkel werden 170 nieuwe afdrukken verkocht aan
particulieren.

Registratíe

ln 2018 werd veel tijd geihvesteerd in het schrijven van een omvangrijk meerjarenplan voor de
conservering, registratie en digitalisering van de collectie (2020-2025). Dit Actieplan Collectie Nederlands
Fotomuseum. 170 jaar Nederlands fotografisch erfgoed zichtbaar, wordt begin 2019 aangeboden aan het
Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap.
De werkzaamheden rond het dia-archief van Ed van der Elsken en de contactalbums van Oorthuys
droegen voor het merendeel bij aan de collectieregistratie. Daarnaast werden diverse andere objecten,
archieven en archiefdelen geregistreerd, zoals voor de tentoonstellingen Dit is Cas. Vintagefotograf ie van
Cas Oorthuys, De Collectie Belicht door Charlotte Dumas en Unwired van Jacqueline Hassink.
Op 1 mei 2018 werd gestart met de beschrijving van contactvellen van Cas Oorthuys via het 'crowd
sourcing' platform Vele Handen. Binnen Vele Handen werd een eigen projectpagina onder de titel Captions
for Cas gerealiseerd. Op 1 januari 2019 waren meer dan 10.000 vellen (met ca. loo,ooo opgeplakte
contactafdrukken) beschreven. Al deze vellen zijn door verschillende vrijwilligers dubbel beschreven en
door een derde vrijwilliger gecontroleerd. Na bewerking door een registrator van het Fotomuseum worden
deze beschrijvingen groepsgewijs toegevoegd aan de beeldbank van het museum. Op dit moment zijn
4.707 contactbladen voorzien van een beschrijving en voor het publiek toegankelijk.
Vrijwilligers met diverse expertises leverden een belangrijke bijdrage aan de collectieregistratie. Eén
vrijwilliger werkte in nauw overleg met de werkgroep'Ornithologisch Erfgoed' aan de beschrijving van
vogelsoorten in de fotoarchieven van F.P.J. Kooijmans, Jan P. Strijbos en Richard Tepe. Zij werd hierin
bijgestaan door Roald Kooijmans (de in 2019 overleden zoon van F.P.J. Kooijmans) en Gerard Ouweneel.
Ook werd door een vrijwilliger gewerkt aan de invoer van handgeschreven registers, waaronder
kunstreproducties die Bernard F. Eilers voor diverse kunstenaars, kunsthandelaren en musea maakte.
Daarnaast werkte hij aan de beschrijving van het archief van Jacob van der Hoeven, Frits Marmelstein en
J.J. Hansma. De f amilie Mantz werkte langdurig en intensief aan de beschrijving en digitalisering van de
Werner Mantz collectie. De beschrijvingen en beelden moeten nog aan het collectieregistÍatiesysteem
worden toegevoegd.
ln 2018 werden in totaal 24.4ót beschrijvingen toegevoegd aan de databases Memorix Maior (zs.ost
records) en Filemaker (t.ato records).

Digitalisering

Door middel van een door het Fotomuseum ontwikkelde digitaliseringsopstelling voor contactbladen
konden de circa 44.80o contactvellen van Cas Oorthuys worden gedigitaliseerd. Een vrijwillíger
digitaliseerde vellen met dia's van Bob van Dam, waarmee het dia-archief geheel digitaal toegankelijk
werd gemaakt. Uit deze beelden kan in de toekomst een selectie worden gemaakt om op hoge resolutie
per stuk te digitaliseren. ln het afgelopen jaar werden 12.98ó scans aan het collectieregistratiesysteem
toegevoegd.

Website en beeldbank

De beeldbank van het Fotomuseum werd tot begin 2018 gepfesenteerd via een verouderd Content
Management Systeem, dat niet meer door de leverancier ondersteund werd. Door beperkte middelen te
investeren in de vernieuwing van de beeldbank, werd de gebruiksvriendelijkheíd van de beeldbank
aanzienlijk verbeterd en deze is nu ook via smartphone en tablet goed doorzoekbaar. Een toevoeging is
de mogelijkheid om webtentoonstellingen te maken, waarvan er in 2018 dríe werden gerealiseerd.

Uitgaande bruiklenen

Uit de collectie van het museum werden 111 objecten in bruikleen gegeven aan musea in binnen- en
buitenland, zoals het Museum MORE (Gorssel), Museum Boijmans Van BeunÍngen (Rotterdam) en The
Hepworth Wakef ield (Wakef ield, GB).
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Wereldcollectie (f otocollectie Wereldmuseum. Rotterdam)

Sinds 2017 wordt de Wereldcollectie, die sinds 2011 in langdurig bruikleen is bij het Fotomuseum, enkel
passief beheerd omdat het museum van de eigenaar van deze collectie, de gemeente Rotterdam, geen
vergoeding ontvangt om de collectie te beheren en te ontsluiten. Desondanks investeert het museum
aanzienlijk in de duurzame opslag van deze collectie en is deze nog steeds toegankelijk voor aanvragen
van onderzoekers en van het Wereldmuseum zelf.

Veiligheids- en kwaliteitszorg

De afdeling Collecties droeg bij aan de werkgroep kwaliteitszorg die zich richt op Museumregistratie,
procedures en het bijhouden van een handboek. Door middel van interne scholing door de restaurator
werd aandacht besteed aan het up to date houden van de kennis van schades en verval (specifiek
schimmel) en de preventie van verdere schade door objecten op de juiste manier te hanteren. Het
collectiehulpverleningsplan werd in 2018 geactualÍseerd evenals de prioriteitenlijst ten behoeve van
eventuele evacuaties. De voorraad hulpverleningsmaterialen werd aangevuld.

Vrijetijdsfotografie uit de collectie gepresenteerd

ln de tentoonstelling De Mix was werk van vrijetijdsfotografen uit de collectie te zien, namelijk het werk
van collectiefotografen Paul Julien en Adolphe Burdet. ln 2018 liet het Nederlands Fotomuseum het beste
zien wat Nederlandse vrijetijdsfotograf en op dat moment te bieden hebben gedurende het Fotof estival
aan de Maas. Nicole Robbers heeft als curator een selectie gemaakt uit de inzendingen van
amateurfotografen. De tentoonstelling heeft vier dagen gestaan en 2.151 bezoekers getrokken.

Presentaties en tentoonstellingen

Prestatieindicatoren: producties en presentaties

Het Nederlands Fotomuseum toonde in 2018 zevententoonstellingen in huis en vijf op locaties buiten het
museum, in binnen- en buitenland. Daarmee behaalde het de doelstelling die na de reorganisatie het jaar
eÍvoor was gesteld: zeven tentoonstellingen in eigen huis en ten minste een elders. Hoewel er geen
basisbudget is voor het maken van educatieve projecten en van tentoonstellingen en tegelijkertijd de
eísen díe worden gesteld aan programmering worden opgeschroefd (meer nieuw publiek werven
bijvoorbeeld), heeft het musêum de kwaliteit en het bezoekersaantal op peil weten te behouden. Het
Nederlands Fotomuseum heeft in Rotterdam 89.250 bezoekers getrokken en op locatie ruim 25O.OOO
bezoekers.

Uitgangspunten zijn dat de presentaties die we maken fotograf ie uit Nederland betreffen. De
programmering moet urgentie hebben en aansluiten bij de missie van het Nederlands Fotomuseum: "Wij
waken over het Nederlands fotografisch erfgoed van nu en van de toekomst en plaatsen dit in een
actuele, internationale context. Daarbíj omarmen we fotograf ie die ref lecteert op de wereld en delen díe
met de samenleving. Zo verrijken we het leven van mensen met visuele verhalen die er toe doen. En halen
we het fotografisch verleden naar het heden, om het heden te doorgronden en de toekomst te veroveren.

Tentoonstellingen in het museum

Het Nederlands Fotomuseum heeft in 2018 met werk uit eigen collectie tienduizenden bezoekers
getrokken: de nieuwe series werk in de tentoonstelling'Unwired'van Jacqueline Hassink en'Dit is Cas -
Vintage fotograf ie van Cas Oorthuys'.

Unwíred - Jacqueline HassÍnk
20-Ol- 2 01 8/ 06-05 -2018. Aantal bezoeker s: 21.7 57
Met haar nieuwe series 'Unwired landscapes' en 'portrait'die samen zijn gepresenteerd in de
tentoonstelling'Unwired'confronteert Jacqueline Hassink ons met onze smartphoneverslaving en
appelleert zij aan een f undamentele behoefte aan mentale rust. De tentoonstelling werd goed ontvangen
in de pers, zowel nationaal als internationaal (Financieel Dagblad, New York Times. See All This).
De tentoonstelling heeft steun ontvangen van Fonds2l en kon worden geproduceerd door de bijzondere
steun van een private mecenas die het werk heeft aangekocht en binnen het kader van het programma
'Opdracht hedendaagse fotograf ie'in langdurige bruikleen aan het Nederlands Fotomuseum heeft
gegeven. Het succes van'Unwired'werd helaas overschaduwd door de ernstige ziekte van Jacqueline
Hassink, waaraan ze eind november 2018 tot ons groot verdriet is overleden. Het was een van haar laatste
wensen dat haar complete (negatieven-)archief en documentatie in de collectie van het Nederlands
Fotomuseum werd opgenomen. Eveneens schonk zij het museum een complete set van een van haar
belangrijkste series: 'The Table of Power'

let rle',:tirlllrt.
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De collectie belicht door Charlotte Dumas
20 - ot- 201 I / 09 -1 2-2 0l I
Charlotte Dumas is bekend door haar autonome fotograf ie van dieren. Voor de tentoonstelling die zij
maakte voor het Nederlands Fotomuseum heeft zij ook de relatie tussen mens en dier centraal gesteld en
vijftien bijzondere werken uit de collectie van het museum gekozen van Richard Tepe, Ëd van der Elsken
en Martien Coppens. De foto's zijn allemaal aan elkaar gerelateerd. Zoziet Dumas een sterke
verbondenheid tussen de foto van een kind van Dolf Kruger en de foto van een hond van Ed van der
Elsken.'Ze drukken een soortgelijk gevoel uit in hun benadering tot de portretten.'

Big Heads - Martin Schoeller
l9-0 5-201 8 / o 2- 0 9 -2 01 8. Aant al B ezo eke r s: 27,0 3 2
Met enige regelmaat richt het Nederlands Fotomuseum zijn focus in de programmering op de
ontwikkelingen van de portretfotograf ie - een belangrijk genre. In de tentoonstelling 'Big Heads' werd
voor de eerste keer het werk van de belangrijke en internationaal bekende portretfotograaf Martin
Schoeller in Nederland getoond. Schoeller heeft de groten der aarde voor zijn camera weten te krijgen,
onder wie George Clooney, Lady Gaga, Angelina Jolie, Angela Merkel, Jack Nicholson, Barack Obama en
Mark ZuckerberS, maar hij heef t ook daklozen in Los Angeles gefotografeerd. Een bezoeker vertelt in de
Volkskrant van 29-0ó-2018: "lk ben nog nooit naar een kunsttentoonstelling geweest. lk dacht: als ik er
naar eentje toega, is dit wel mooi om te zien. Deze mensen
ken ik."

Werner Mantz
t9 -os -2018 / 02-09 - 20t I
De intieme collectietentoonstelling 'Werner Mantz - Architectuur & mensen' heef t het Nederlands
Fotomuseum samen met het pÍestigieuze Ludwig Museum uit Keulen gemaakt. ln deze tentoonstelling
werd voor de eerste keer de bekende architectuurfotograf ie van Werner Mantz uit de collectie van het
Ludwig Museum geplaatst naast zíjn portretfotograf ie die in de collectie van het Nederlands Fotomuseum
is opgenomen. Voor de tentoonstelling hebben de curatoren van de twee musea, Frits Gierstberg en
Miriam Halwani, nauw samengewerkt. Met name in Duitsland waren belangrijke kranten als Frankfurter
Allgemeine Zeitung en Die Sriddeutsche Zeitung enthousiast over de nieuwe blik die de tentoonstelling
werpt op het werk van Mantz.

Cas Oorthuys: tentoonstelling en crowd sourcíng

15-09-2018h3-01-2O19. Aantal bezoekers tot 31-12-18: 31.838
De grote collectietentoonstelling in 2018 'Dit is Cas - Vintage Íotograf ie van Cas Oorthuys' was de tweede
in de serie van onze grote projecten waarin we ons richten op een belangrijke auteur uit de collectie en
ons niet beperken tot een presentatie van het werk, maar aan de tentoonstelling een omvangrijk
collectiebeheer project koppelen. Door middel van crowdsourcing en het online platform Vele Handen,
waarop alle gedigitaliseerde contactbladen zijn gezet, heeft het museum samen met 747 vrijwilligers
wereldwijd de 11.377 contactvellen beschreven.
De omvangrijke publicatie is verschenen in het Nederlands, Engels n Frans, die is samengesteld door de
bekende Franse vormgever en uitgever Xavier Barral. Het Fotomuseum ziet deze publicatie als een
belangrijk standaardwerk over de collectie en over het werk van Cas Oorthuys en draagt zo structureel
bij aan de nationale en internationale zichtbaarheid van dit belangrijke Nederlandse visuele erfgoed.

Steenbergen stipendíum
15- 09 -2018 / 13-Ol-2 01 I
ln het najaar was er ruim aandacht voor nieuw fotografisch talent in de presentatie van het Steenbergen
stipendium 2018, de jaarlijkse selectie uit de laatste jaren van het kunstvakonderwijs. Het Nederlands
Fotomuseum liet in zijn projectzaal de afstudeerprojecten van vijf genomineerde jonge fotografen: Eliza
Bordeaux, Renée Hilhorst, Iheresa Biichner, Daniël Siegersma en Nadezdha Titova, van de belangrijkste
Nederlandse kunstacademies zien. De jury, bestaande uit Merel Bem (juryvoorzitter, kunstcriticus en
schrijver), Henk Wildschut (fotograaf) en Teun van der Heijden (fotoboekontwerper), heeft unaniem
gekozen voor Daniel Siegersma als winnaar van 2018.

De Míx
í5-O9-20t8n3-0t-20t9
Na twee jaar kwam het fotoprojecl'De Mix - Nederlandse fotografen toen & nu'naar huis.'De Mix'is een
serie van vier tentoonstellingen: Cas Oorthuys I Hans van der Meer - De koe, Paul Julien I Andrea Stultiens
- Missie, Frits J. Rotgans I Jannes Lindes - Schiphol Slumberland, Adolphe Burdet I Blommers & Schumm -
De boswachter, die de afgelopen jaren in verschillende musea in Nederland te zien is geweest. Daarin
lieten hedendaagse fotografen zich inspireren door een fotograaf uit de collectie van het Nederlands
Fotomuseum. Dat leverde verrassende combinaties van fotografen en werken op en het laat zien dat de
collectie van het Nederlands Fotomuseum een onuitputtelijke inspiratiebron is voor nieuwe generaties
fotografen. Het past naadloos in de missie van het museum om het Nederland fotograf
het heden te halen.
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Tentoonstellingen op locatie

Viviane Sassen - Hot Mirror I The Hepworth Wakefiled te Wakefield (Engeland)
Perlode:22/0ó/201 - o7/lo/2018. Aantal bezoekers: ca. ó7.ooo

ln 2018 toonde het Nederlandse Fotomuseum vijf eigen tentoonstellingsproducties op locatie en was het
belangrijke bruikleengever voor twee grote producties. Zo werd het werk van Vívíane Sassen wederom
op locatie getoond en wel in Hepworth Wakef ield Gallery in Wakef ield in Engeland, waar de
tentoonstelling zo'n ó7.oo0 bezoekers heeft getrokken. De werken uit UMBRA zijn destijds tot stand
gekomen in het kader van de Opdracht Hedendaagse Fotografie.

Jacqueline Hassink - Unwired I Líanzhou Fotofestival te Lianzhou (China)
P eriode: 0l/12/ 2ol8 - 03/ 01/2019. Aantal bezoekers: ca. 49.ooo

'Unwired'van Jacqueline Hassink was de tweede editie van de Opdracht Hedendaagse fotograf ie. Dankzij
de steun van een mecenas kunnen hedendaagse fotografen nieuw werk maken voor een tentoonstelling in
het Fotomuseum. Het nieuwe werk wordt vervolgens opgenomen in de collectie van het Fotomuseum en
kan dus na de presentatie in het Fotomuseum in de vorm van bruiklenen ook in andere musea getoond
worden. ln het najaar was zo een kleinere versie van 'Unwired' te zien in China op het fotofestival van
Lianzhou.

Ed van der Elsken I Mapf re te Madrid (Spanje)
Periode: 25/01/2018 - 20/05/2018. Aantal bezoekers: ca. 2B.ooo

Het Nederlands Fotomuseum was een van de belangrijkste bruikleengevers voor de
overzichtstentoonstelling van Ed van der Elsken die door Hripsimé Visser, curator van het Stedelijk
Museum Amsterdam, was samengesteld en van 25 januari tot en met 20 mei in Mapfre in Madrid te zien
was, nadat de tentoonstelling eerst in Amsterdam en daarna in Jeu de Paume in Parijs getoond is.

Werner Mantz - Menschen und Architecturen I Museum Ludwig te Keulen (Duitsland)
PerÍode:14 ho/2o17 - 2l /Ol/2018. Aantal bezoekers: ca. 3o.ooo

ln het voorjaar was 'Werner Mantz - Architektur und Menschen' in het Ludwig Museum in Keulen
(Duitsland) te zien. De tentoonstelling heeft in Keulen met circa 3o.0oo bezoekers veel publieke en
persaandacht gehad. De Duitse pers was juichend over de nieuwe blik die de tentoonstelling werpt op het
werk van Mantz en met name ook over de portretfotograf ie uit onze collectie.

Ed van der Elsken - Jazz I North Sea Jazz Festiv a, te Rotterdam ( Nederland)
Periode: l3/o7/2o18 - t5/o7/201s. Aantal bezoekers: ca, óo.ooo

ln juli heeft Fotomuseum in nauwe samenwerking met zÍjn collectiepartner Nationale Nederlanden de
presentatie Jazzuan Ed van der Elsken op het North Sea Jazz Festival georganiseerd. Het festival werd
door ruim ó0.000 festivalgangers bezocht. Naast de tentoonstelling waren enkele beelden uit de
presentatie in de concerthallen te zien. Deze presentatie zorgde voor goede zichtbaarheid van museum
en collectie op een internationaal vermaard festival, en draagt bij aan de bekendheid van het museum bij
een

Cas Oorthuys - Contacts I Paris Photo in het Grand Palais te Paríjs (FrankriJk)
Periode:o7 hl /2018 - fl/ll/2o18. Aantal bezoekers: 6a.8Tó

Eveneens was het Fotomuseum zichtbaar tijdens de internationale belangrijke fotograf iebeurs Paris
Photo met een presêntatie de contactbladen van Cas Oorthuys. ln samenwerking met de uítgever
Editions Xavier Barral en de Nederlandse Ambassade te Parijs heef t het Nederlands Fotomuseum zo
aandacht gegenereerd bij het internationale fotografiepubliek voor het werk van Cas Oorthuys, voor de
indrukwekkende publicatie en voor het innovatieve erfgoedbeheerproject Captions for Cas. De
presentatie was in alle uitingen van Paris Photo opgenomen en heeft een enerzijds een breed publiek
maar ook het internationale fotovakpubliek bereikt en draagt bij aan de internationale zichtbaarheid van
het museum en de collectie.

Koen Wessin g - L'lmage indélébíle I Chàteau de Tours ín Ïours (Frankrijk)
Periode: l7/ll/2018 - 12/05/2019. Aantal bezoekers: ca.9.0O0 in 2018

Na Paris Photo is in november een tentoonstelling geopend van Koen Wessing in Cháteau de Tours, een
dependance van het Jeu de Paume in Parijs. Deze overzichtstentoonstelling'Koen Wessing - L'lmage
indélébile'is tot stand gekomen dankzij een samenwerking tussen Jeu de Paume, Nederlands
Fotomuseum en tentoonstellingsmaker Jeroen de Vries.
Alle presentaties op locatie zijn in nauwe samenwerking tot stand gekomen met intêrnationale, in de
kunst- en fotograf iewereld belangrijke partners. ln totaal hebben we ruim 2SO.0OO b p locatie' ler l{Íg i litrlltl
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gehad en de ervaring leert dat een dusdanige zichtbaarheid altijd leidt tot een goede spin-off en dat er
nieuwe initiatieven, samenwerkingsverbanden en projecten ontstaan.

Educatie en publieksbegeleiding

ln 2o18 heeft het Nederlands Fotomuseum na het vertrek van de SKVR van de Wilhelminapier een
zelf standige doorstart gemaakt. ln september is De Fotovakschool in de ruimtes van de SKVR gekomen.
Dit is goed nieuws en biedt veel mogelijkheden voor intensieve samenwerking. Echter op de korte termijn
had de komst van de Fotovakschool (mbo/hbo) geen gevolgen voor de bereikcijfers van 2otA. Wel wordt
al veel gebruik gemaakt door de studenten van de bibliotheek van het museum en heeft het museum
toegezegd materiaal aan te leveren voor de in te richten doka van de school.

Programma

Met name bij de tentoonstelling'Unwired'heef t het Nederlands Fotomuseum veel leerlingen uit
Voortgezet onderwijs getrokken De tentoonstelling'Unwired'sloot goed aan bij de leerlingen onder- en
bovenbouw van het voortgezet onderwijs doordat de educatieve afdelíng van het Nederlands
Fotomuseum een speciale op jongeren gerichte kijkwijzer en programma heeft ontwikkeld: 'Get lnspired,
get Unwired! De tentoonstelling heef t dan ook ruim 2.000 leerlingen aangetrokken. Voor het Fotomuseum
was de populariteit van dit programma een belangrijke indicator dat juist met de hedendaagse fotograf ie
nieuwe groepen jong publiek aan het museum kan worden gebonden.

Publieksbereik ó.o71 jongeren in het Fotomuseum

Door de verschillende recente veranderingen binnen de educatieve afdeling enerzijds op het gebíed van
de samenwerkingspartners en anderzijds op het personele vlak is het bereik iets teruggelopen en hebben
we afgelopen jaar 5.598 leerlingen uit het primair, voortgezet en of hoger onderwijs ín het Fotomuseum
mogen ontvangen. Híer staat tegenover dat het bereik binnen Primair Onderwijs via de Erfgoedcoalitie op
de scholen zelf aanzienlijk is gestegen in 2018. Het Fotomuseum is zeer actief binnen de erfgoedcoalitie
en verzorgde maar lief st tien verschillende programma's.

Samenwerkingspartners: SKVR - KCR - Erfgoedcoalitie

Het Nederlands Fotomuseum en de SKVR hebben de samenwerking op lokaal niveau in stand gehouden en
het aanbod aangepast en de logistieke mogelijkheden van de educatieve ruimtes van het Fotomuseum. ln
2018 heeft het Nederlands Fotomuseum ook weer nauw samengewerkt met de KCR met name voor de
pÍogramma's die binnen het cultuurtraject worden aangeboden. En vooral het programma Fotogeheimen
voor primair onderwijs, waarin de leerlingen vanaf 8 jaar zelt leren om blauwdrukken te maken is heel
populair en trekt veel schoolklassen aan.

ln 2018 hebben de samenwerking in het kader van de Erfgoedcoalitie voortgezet en ook uitgebreid. Deze
samenwerking van verschillende Rotterdamse culturele instellingen op het gebied van erfgoededucatie
leidt tot bijzondere op maat gemaakte programma's voor primair onderwijs. ln 2018 heeft het Fotomuseum
binnen het erf goed coalitieproject lklNOlo zo een project opgezet met de Rotterdamse school OBS 't
Landje en het verhalenhuis Belvédère onder de titel 'Sporen van migratie'.

Een speciaal programma is zo ontwikkeld door het Nederlands Fotomuseum samen met de leerlingen van
de school, het bekende verhalenhuis op Katendrecht en de fotograaf Robert de Hartogh, een
'migratiefotograaf' van het eerste uur, om gezamenlijk de sporen van de migratie met de kinderen in hun
directe omgeving in beeld te brengen. Het is een heel succesvol project geweest voor alle deelnemende
partijen en een mooi voorbeeld hoe vraaggericht werken tot goede inbedding van cultuur binnen het
onderwijs leidt.

ln totaal hebben in Rotterdam 7.54ó leerlingen van 32 verschillende scholen uit het PO deelgenomen aan
het bijzondere traject lk in ol0 van de Erfgoedcoalitie. Het doel van de Erfgoedcoalitie en de
deelnemende culturele instellingen is om de vraag op het gebied van erfgoededucatie beter in kaart te
brengen en zo een doorlopende leerlijn voor de scholen te ontwikkelen. Het totale bereik binnen het
onderwijs ligt in 2018 dus op 13.144 op jongeren. Deze stijging is met name toe te schrijven aan het
succesvolle traject van de Erfgoedcoalitie.

Educatie buitenschools: vrije tijd en events

Ook in 2018 heeft het Nederlands Fotomuseum een ruim aanbod gehad voor de vrije tijd voor kinderen die
tijdens de vakantie periode naar de Buiten Schoolse Opvang gaan. Een programma dat natuurlíjk ook
toegankelijk is voor kinderen die met hun ouders tijdens de vakantie het Fotomuseum bezoeken. En voor
volwassen die meer willen leren over verschillende fotografische technieken.

Een ander belangrijke verandering op het gebied van de publieksbegeleiding is dat het
Fotomuseum vanaf 20t7 structureel mêt een vast team van vrijwilligers werkt die niet
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van gastheeÍ of -vrouw hebben, maar ook actief worden ingezet voor publieksbegeleiding en
inf ormatieoverdracht.

Voor volwassenen hadden we verschillende workshops gedurende het hele jaar die steeds aansloten op
de thematiek van de tentoonstelling. Naast de vrijetijdsprogramma's voor kinderen en volwassenen
hebben we natuurlijk de jaarlijks museumnacht georganiseerd waar veel jongeren op af komen en waren
er de avondvullende programma's De Donkere Kamer en Fotogasten, die dieper ingaan op de actualiteit
van en specif ieke thema's in de fotografie. Deze populaire programma's zijn mede ook bestemd voor
jonge fotografen en fotograf ie amateurs en jongeren in het algemeen.

Talentontwikkeling

Fotograf ie is er voor iedereen ongeacht af komst, achtergrond en leeftijd. Daarom biedt het Nederlands
Fotomuseum een breed en divers programma aan dat we actief zelf ontwikkelen en natuurlijk ook in
samenspraak met onze partners SKVR, KCR en de Erfgoedcoalitíe. Samenwerken en ook onderzoek doen
naar de vraag die bij de scholen, de leerlingen en het publiek leeft, zíjn belangrijke uitgangspunten voor de
ontwikkeling van het educatieve aanbod van het Nederlands Fotomuseum ên voor de talentontwikkeling
van de alle leerlingen die in het Fotomuseum komen of die wij op de scholen ontm'oeten. Ook doen wij aan
talentontwikkeling voor de vrijetijd en ontwikkelen we steeds weer nieuwe workshops die bij de
actualiteit van de programmering en de ontwikkelingen binnen de fotografie en de nieuwe media
aansluiten.

Marketing en publiciteit

Vergroting en verbreding van het publieksbereik

Het Nederlands Fotomuseum heeft 89.250 bezoekêrs ontvangen in 2o18. Na de gestaagde groei vanaf 20t0
heeft het Fotomuseum zijn bezoekersaantallen nu bestendigd rond de 9o.ooo. Het ligt het in de lijn der
verwachting dat in de komende jaren de 10O.OO0 bezoekers kan worden bereikt.
ln 2o.18 was de belangrijke collectietentoonstelling Dit is Cas de grote publiekstrekker met 37.OOO
bezoekers.

Het profiel van de bezoeker van het Nederlands Fotomuseum is relatief jong als je het vergelijkt met het
profiel van de andere kunstmusea, waar de publieksgroep ó5+ standaard de grootste groep is binnen de
bezoekers. Ook is de verdeling van het aantal mannelijke en vrouwelijke bezoekers bijna so/so. Hetgeen
bijzonder is want in de meeste kunstmusea ligt het percentage van de vrouwelijke bezoekers beduidend
hoger.

Van alle bezoekers komt 4O% uit Rotterdam en aanliggende gemeente, 5O% komt uit de rest van het land,
loy"uan de bezoekers komt uit het buitenland. Dit laatste percentage stijgt gêstaag en zal de komende
jaren zeker verder om hoog gaan gezien het feit dat Rotterdam steeds meer toeÍistên trekt. DÍt vormt
voor de stad als voor de culturele instelling een belangrijke extra bron van inkomsten.

Het Nederlands Fotomuseum is er voor iedereen, treedt naar buiten met een open houding en ontvangt en
betrekt zijn publiek en andere belanghebbenden. Diversiteit is voor de hele organisatie en zeker ook voor
de marketing afdeling een belangrijk aandachtspunt. Een divers publieksbereik is er zeker in Rotterdam,
waar nog maar 49, % autochtoon is en grootste groep van de inwoners, 194.084* tussen de 25 en de 45 zijn,
op gericht relatief jonge bezoekers aan het museum te bínden. Zo was bijvoorbeeld de campagne en het
publieksprogramma Get unwired, get inspíred I bij de tentoonstellin g lJnwíred af gestemd op jongeren.
' bron https://allecijf ers.nllgemeente/rotterdam/#bevolking

De Big Head tentoonstelling had ook een laagdrempelig publieksprogramma. De zomercampagnê met de
beelden van de bekende en herkenbare Big Heads als Jack Nicholson en Donatella Versace was gericht op
een breed publiek en laagdrempelig. Bij Cas Oorthuys hebben we een jong publiek weten te bereiken door
een brug te slaan naar lnstagram fotografie. Cas fotografeerde veel en in het vierkante vlak, net als de
jongeren nu doen voor lnstagram. Workshops en lnstagramwedstrijden hadden tot doel die
publieksgroepen te bereiken die anders niet of nauwelijks geïhteresseerd zijn in erf goed.

Het beleid om met de eigen collectiepresentaties nieuwe doelgroepen te bereiken is bij de
tentoonstellingen Unwired en Dit is Cas succesvol geweest en wij zien dit als een positíeve en goede
ontwikkeling.

Publieksonderzoek en samenwerking met Rotterdam Festivals

Het Nederlands Fotomuseum heeft zowel over 201ó als over 2Q1T meer dan de gewenste aantal
postcodedata aangeleverd bij Rotterdam Festivals. Deze onderzoeksuitkomsten van eerdere jaren is in
2018 actief gebruikt voor het voeren van campagnes. Zo voerde het museum afgelopen zomer een grote
campagne voor de tentoonstelling Big Heads van fotograaf Martin Schoeller. Gezien he
karakter van zijn fotograf ie en het feit dat êÍ portretten van wereldsterren te zien war lrl
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campagne kansrijk was onder de leefstijlen Actieve Families en Randstedelijke Gemakzoekers. Er werd
een stevige outdoor-campagne gevoerd in randgemeenten als Schiedam, Nesselande, Barendrecht, Berkel
en Rodenrijs en Bergschenhoek. Dit vertaalde zich in een toename van bezoekers uit deze regio en een
toename van bezoekers met de leefstijlen Actieve Families en Randstedelijke Gemakzoekers.

Naast de postcodeanalyse laat het Nederlands Fotomuseum een continue bezoekersonderzoek uitvoeren
via het onderzoeksbureau Hendrik Beerda. Bijna alle musea uit Rotterdam, maar ook op nationaal niveau,
laten hun publieksonderzoek bij Beerda uitvoeren. Dit maakt dat we als museum niet alleen inzicht krijgen
in onze eigen cijf ers, maar ook dit kunnen afzetten tegen de resultaten van vergelijkebare musea (op
anonieme basis). ln 2018 hebben 547 bezoekers de enquête ingevuld. Dit ís voldoende om de cijfers als
representatief te beschouwen. De resultaten worden in deze rappoÍtage geanalyseerd en voorzien van
aanbevelingen en actiepunten. Uit het bezoekersonderzoek kwam naar voren dat de gemiddelde bezoeker
de prijs-kwaliteitverhouding als goed ervaarde en het werd minder dan bij andere musea als verbeterpunt
aangemerkt. Op basis van deze gegevens hebben wij een nieuwe entreeprijs bepaald, mede ingegeven
door de BTW verhoging van ó naar gYo

Ook kon het museum uit het bezoekersonderzoek afleiden dat de inzet van vrijwilligers leidde tot een
hogere waardering op het aspect 'vriendelijke personeel'. Onder andere op basis van deze gegevens
hebben we besloten om ons vrijwilligersbeleid te continueren.
Uit het bezoekersonderzoek komt naar voren dat de horeca, garderobe en de inrichtíng van de
ontvangstruimte beter kunnen. Het museum werkt op dit moment aan een plan om de bezoekerservaring
op deze punten te optimaliseren. Ook zien we een structureel groot verschil in waardering van onze
hoofdtentoonstellíng en de tentoonstellingen in de kleinere zalen. Er wordt op dit moment nagedacht
over het opzetten van een kwalitatief onderzoek om zo inzicht te krijgen in de motivatie achter de
cijf ers.

De tentoonstellingen in de grote zaal (Unwired, Big Heads, Dit is Cas) hebben een publiekswaardering
boven de 8 gekregen. Dit is hoog en betekent dat het publiek ook buiten het museum positief over de
tentoonstelling praat en het aan andere personen in hun directe omgeving aanraden.

Publiekswaardering tentoonstellingen 2018 (publieksonderzoek Hendrik Beerda)

Martin Schoeller - Big Heads 9.1

Dit is Cas- Vintage fotografie van Cas Oorthuys 8.ó
Jacqueline Hassink - Unwired 8.1

Werner Mantz - Architectuur en mensen 7.1

De Mix - Nederlandse fotografen van toen & nu 7.1

Steenbergen Stipendium 2018 6.9
De collectie belicht door Charlotte Dumas ó.8

Meerwaarde voor de stad

Wereldcollectie

Het Nederlands Fotomuseum beheert het fotografisch erfgoed van de ondernemers die Rotterdam groot
maakten. Tijdens de handelsmissies van de bedrijven werd veel gefotografeerd, vooral in landen en regio's
waar vele huidige Rotterdammers en hun familie oorsprong hebben. Deze bijzonder collectie van loo.OOO
objecten, die eerst in bezit was van het Wereldmuseum, bevindt zich in het depot van het Nederlands
Fotomuseum en is van grote culturele waarde voor elke Rotterdammer.

"Riiksmuseum voor Fotoeraf íe"

Het Nederlands Fotomuseum is het enige zelf standige door het rijk gef inancierdê museum van de stad
Rotterdam. Het museum is dan ook een belangrijke voorziening voor bewoners en bezoekers van de stad.

Economische motor van Rotterdam

De bezoekers van het Fotomusêum leveren een belangrijke economische meerwaarde voor de stad. Alleen
al de toeristische bestedingen van de bezoekers van het Fotomuseum tellen op ruim 8 miljoen* op, of wel:
elke euro die de gemeente Rotterdam aan het Fotomuseum geeft, krijgt de stad een tientje voor terug.
Dit is een rendement van tooO procent.

Bij deze som is de waardestijging van de grondexploitatie van de Wilhelminapier nog niet meegenomen.
Het Nederland Fotomuseum heeft als pionier op pier een belangrijke bijdrage geleverd aan de
aantrekkelijkheid van het gebied. Door de aanwezigheíd van het Fotomuseum kon de gemeente de grond
goed verkopen aan de projectontwikkelaars. Deze bijdrage van het museum aan de gebiedsontwikkelíng is
van gÍotê waarde.
* Berekend op basis van de cijfers over toeristische bestedingen van het NBTC in combinatie met de
Fotomuseum.
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Samenleving

Fotograf ie is een laagdrempelige uittingsvorm die iedereen beoefent, ongeacht sociale, culturele of
economische achtergrond, Het eerder genoemd economische effect waarbij het geld van de
museumbezoekers komt terecht bij horeca en winkels waar veelal minderhoogopgeleiden werken. Het
museum zorgt dus voor banen voor MBO-ers en zo voor een sociale samenhang van de bewoners en
draagt bij aan inclusiviteit van de stad. Bovendien levert het museum met zijn collectie en
tentoonstellingen een bijdrage van onschatbare culturele waarde.

Development

Het jaar 2018 was wederom êen succesvol jaar waarin het museum paÍtneís wist te behouden en nieuwe
wist te werven. ln totaal leverde Development en Cultureel Ondernemen een bedrag op van € 1.019.óS8,
waaronder het een extra bedrag van € 90.078 van de Bank GiroLoterij bovenop de vaste loterij bijdrage
van € 200.000.

Particulieren

De tendens in 'the f uture of giving' is dat musea zich meer richten op de particuliere markt. Deze
sectorbrede trend rond 'minder bedrijfsinkomsten, meer particuliere bijdragen' heef t ook doorgezet bij
het Nederlands Fotomuseum. Hoewel pas recent begonnen met de lancering van
verschillende memberships (Fans, Friends, Ambassadors en Collector Council) heeft het aantal particuliere
begunstigers een f linke vlucht genomen. ln 2018 is het netwerk verder ontwikkeld en heeft het museum
wederom een recordaantal Fotomuseum Ambassadors mogen verwelkomen, onder wie een aantal
topfunctionarissen en andere prominenten. De ambassadeurskring is in 2018 uitgegroeid tot een zeer
interessant netwerk, waardoor een vliegwiel ontstaat en een nieuw membershíp als de Fotomuseum
Collectors Council mogelijk werd: bijdragen van particulieren ten behoeve van aankopen door het
museum. ln 2O18 zijn de eerste twee leden toegetreden tot dit genootschap en heeft het museum voor
het eerst een programma georganiseerd voor de Fotomuseum Collectors Council. Deze werd een jaar
eerder, in november 2017, gelanceerd tijdens de internationale fotografiebeurs Paris Photo en is
geihspireerd op de 'Photographs Council' van het J. Paul Getty Museum. ln totaal is in 2OtB voor 2O.Ooo
euro verzameld en konden de eerste besluíten voor aankopen van hedendaagse fotografen worden
genomen.
ln totaal brachten de particulieren € 52.842 bijeen ten goede van het Fotomuseum.

Relatiemanagement projecten

ln 2018 is een relatiemanagementtraject uitgezet richting grote donateurs, bedrijven en fondsen voor het
Cas Oorthuys-project. Eén keer in de drie jaar lanceert het museum een groot collectieproject,
bestaande uit een tentoonstelling, publicatie, restauratie en digitalisering. Voor de f inanciering van deze
projecten is vanuit development een wervingstrategie ontwikkeld. Ten opzichte van Ed van der Elsken in
2017, waar meer geld uit de markt kwam, was dit in het Oorthuys-jaar in evenwicht en ontvingen we €,l89.970 van de fondsen en een vergelijkbaar bedrag van bedrijfspartners in 2018.

Partnerships (sponsoring)

NN Group en Nationale-Nederlanden zijn sinds 2017 als Corporate Partner Collectie aan het Nederlands
Fotomuseum verbonden. Zij ondersteunen tentoonstellingen en andere projecten op basis van de unieke
collectie van het Nederlands Fotomuseum, die een belangrijk deel van het visuele erf goed van Nederland
vertêgenwoordigt. ln 2018 heeft Nationale-Nederlanden een belangrijke bijdrage geleverd aan het Cas
Oorthuys project. Daarnaast is het partnership afgelopen jaar uitgebreid met de tentoonstellingJazzby
Ed van der Elsken op het NN North Sea Jazz Festival. Nationale-Nederlanden en het Nederlands
Fotomuseum zetten daarmee een nieuwe trend in het samenbrengen van meerdere partners.
De bedrijfspartners brachten in totaal het bedrag van € 185.332 bijeen.

Opleiding

ln 2018 is het hoofd Development uitgenodigd door Stichting Droom & Daad voor de postgraduate
opleiding Strategic Relation Management aan het lnstitute of Strategic Relatíonship Management (ISRM)
in Den Haag. Deze opleiding richt zich voornamelijk op het ontwikkelen van een netwerkvisie en het
verder professionaliseren van de relatiemanagementstrategie. De opleiding werd succesvol afgerond,
hoofd development was winnaar van de beste'integrated Assignment Strategic Relationship Management
postgraduate 2O18'.
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Personeel en organisatie

Medewerkers

Het Nederlands Fotomuseum'doet heel veel met heel weinig'(uitspraak directeur Museumvereniging). Dat
geldt zeker ook voor het personeel. Het Nederlands Fotomuseum heeft op 31 december 2018 een formatie
van 20,5 fte waarvan een derde ten hoeve van de collectie. Gezien de omvang van de collectie en taken
die de overheden aan het museum stellen, is dit een piepklein team. Het Fotomuseum herkent dan ook alle
knelpunten die worden genoemd in het rapport van de Museumvereniging Toekomst van werken in Musea.
De advíezen uit dit rapport neemt het museum ter harte, maar het heeft geen financiële en personele
ruímte om dit op te pakken. Het toepassen van de Museum-cao is onmogelijk.

Het Nederlands Fotomuseum is niet aangesloten bij de Museum-cao en kan deze cao niet volgen qua
inschaling van personeel noch wat betreft de bijhorende salarissen: de schalen lopen vervolgens t5 tot 2s
procent achter op de Museum Cao. Zaken als een eindejaarsuitkering zijn geheel niet aan de orde.
Personeel zit al meer dan tien jaar op de nullijn, gemiddeld eén keer in de vier jaar krijgen de medewerkers
er een periodiek er bij. Dat betekent dat alle medewerkers (veel) te laag worden beloond. En daarbij geef t
het museum vrijwel nooit een f ulltime aanstelling. Voor elke f unctie/taak is er één medewerker, wat
betekent dat bij vakanties, verzuim of vertrek er een gat valt en zaken niet kunnen worden gedaan of
opgevangen. De organisatie is daardoor heel kwetsbaar. Nu de arbeidsmarkt aantrekt, is de kans groot dat
waardevolle medewerkers elders gaan werken. Vervanging zal heel lastig, zo niet onmogelijk zijn. Deze
situatie is onwenselijk, onverantwoordelijk en onhoudbaar. Voor de toekomst is extra budget nodig.

Ombuiging

ln 2017 startte het museum een reorganisatie om de steeds verder teruglopende overheidssubsidie en de
prijsstijgingen op te kunnen vangen en in de toekomst aan de eisen van de Erfgoedwet te kunnen
voldoen. Het museum heeft het aantal tentoonstelling bijna gehalveerd, is zich meer gaan richten op
collectieregistratie die overigens nog altijd slechts 13 procent is. De vaste formatie is in deze periode
teruggebrachtvan24,6 fte in 201ó lo| 22,2 fte gemiddeld in 2018. Gedurende het jaar is de formatie
verder afgeslankt en op 31-12-2018 had het museum in 20,5 fte in dienst.

Vrijwilligers

Om de steeds grotere publieksaantallen op goede wijze te ontvangen en begeleiden heeft het museum
het experiment met publieksvrijwilligers in 2018 gecontinueerd. Een team van bijna vijf tig vrijwilligers
dragen zorg voor de bezoekers en zijn onmisbaar voor het museum. Zij vertegenwoordigen 1,2 f te en zijn
het gezicht van het museum. De collectievrijwilligers die al langer een fenomeen zijn in het museum zijn
een stabiele kracht. Zij verzetten veel en belangrijk werk voor de basistaken van het museum en de
ondersteuning van projecten. De twaalf collectievrijwilligers in 2018 vormdên samen 1,8 f te.

Samenstelling en diversiteit van het team

Op 31 december 2018 waren 27 medewerkers in dienst bij het Nederlands Fotomuseum met een vaste
formatie van 20,5 Íte. Het museum is zich bewust van zijn taak bij te dragen aan een inclusieve
samenleving en tracht bij het aanstellen van medewerkers daar royaal ruimte voor te geven. Het
museumteam is internationaal: van baliemedewerkers tot vakspecialist reiken de geboorteplaatsen tot
ver in en buiten Europa; er werken meer vrouwen dan mannen in het museum. Bij het plaatsen van
vacatures wordt niet alleen op culture-vacatures.nl geadverteerd, maar ook op de grote vacature-
zoekmachines zoals indeed. Voor functies in de Raad van Toezicht en dírectie is geadverteerd bij Atana.

Personeelsvertegenwoordiging en vertrouwenspersoon

Het Nederlands Fotomuseum heeft een actieve Personeelsvertegenwoordiging die gemiddeld een keer in
de zes weken met de directie vergaderd. Tijdens de reorganisatie in 2Ol7-2018 lag deze f requentie hoger.
Een lid van de Raad van Toezicht is de vertrouwenspersoon voor het museumpersoneel.

Personeelslasten

Het effect van de reorganisatie en de ontslagen is in 2018 duidelijk zichtbaar geworden. Het museum
heeft ten opzichte van 2017 €124.082 ofwel 8% procent bespaard op de personeelslasten. Deze besparing
heeft echter ook een keerzijde: de kleine formatie en het achterlopen op de Museum-cao vormt een
groot risico voor de continui'teit van de organisatie.

Kwaliteitszorg en veiligheidszorg

Het museum heeft een werkgroep Kwaliteitszorg en een werkgroep Veiligheidszorg waarin alle afdelingen
zijn vertegenwoordigd. De werkgroep Veiligheidszorg houdt het Veiligheidsplan actueel
uítvoering. ln 2018 zijn alle Bedrijfshulpverleners op herhalingscursus geweest en heef
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collega's de cursus BHV gevolgd. De werkgroep Kwaliteitszorg werkt aan de hand van de auditmodule van
het Museumregister aan kwaliteitsverbetering. Grote incidenten op zaal enlof ongevallen hebben zich in
2018 niet voorgedaan. Wel was de klimaatinstallatie wederom in storing een heeft de installateur
aangegevên omwille van veiligheid van zijn medewerkers en EU-regels niet meer te willen repareren.
ln 2018 heef het museum de Risico lnventarisatie en Evaluatie laten uitvoeren en daarmee de Rl&E uit 2012
geupdate en zijn in het najaar 2018 de punten op de i gezet in de uitvoering.

Governance

Besturingsmodel en wijzigÍngen

Het Nederlands Fotomuseum hanteeÍt het Raad van Toezichtmodel en past de Code Cultural Governance
toe. Dit is vastgelegd in de reglementen van de Raad van Toezicht en van de Directie. Tevens staat dit
vermeld op de website van het museum. ln 2018 is Margo Scheltema, bestuurder bij diverse
ondernemingen, per 7 september 20Í8 toegetreden als lid van de Raad van Toezicht. De samenstelling,
profielen en het rooster van aftreden staan vermeld in het Verslag van de Raad van Toezicht.
Eind augustus 2018 heeft directeur-bestuurder Ruud Visschedijk na zeventien jaar afscheid genomen van
het Fotomuseum om als dÍrecteur te gaan werken bij de KCR. Birgit Donker heef t hem half november 2018
opgevolgd.

Bezoldigingsbeleid

Het Nederlands Fotomuseum conformeert zich aan de Wet Normering Topinkomens. De salaris van de
directeur alsmede dat van alle andere medewerkers blijft ver onder deze norm. De leden van de Raad van
Toezicht leveren hun bijdrage onbezoldigd.

Fair Practice Code

Als een van de eerste musêa zette het Nederlands Fotomuseum de handtekening onder de Richtlijn
Kunstenaarshonorarium en het onderschrijft de Fair Practice Code. De fotografen,/kunstenaars worden
dan ook volgens de honorariumrichtlijn betaald volgens de methode pas toe of leg uit. Het Fotomuseum
kan echter de vaste medewerkers niet volgens de Museum-cao inschalen en betalen. Dit maakt de
organisatie kwetsbaar en vormt een groot risico voor de continuiteit en borging van kennis en kunde.

Rechtsgeldigheid jaarrekening en verslag

De jaarrekening en het bestuursverslag van 2018 zijn goedgekeurd en ondertekend door alle leden van de
Raad van Toezicht op 20 maart 2019 evenals door de directeur-bestuurder. Het verslag van de Raad van
ToezÍcht is toegevoegd aan dit bestuursverslag.

Te genstrijdige belangen

lndien zich vermoeden van tegenstrijdige belangen van functíes voordoet, wordt dit in vergadering met
de Raad van Toezicht en de directeur-bestuurder besproken. Hiervan wordt verslag gedaan in de notulen.
ln 2018 hebben zich geen tegenstrijdige belangen voorgedaan,

Nevenfuncties

ln het Verslag van de Raad van Toezicht bij het dit bestuursverslag zijn de nevenfuncties van de
directeur-bestuurder en de Raad van Toezichtleden opgenomen.

Accountant

Sinds 2011 is BDO de accountant van het Nederlands Fotomuseum. Eerst het kantoor Haarlem en de
afgelopen drie jaar het kantoor in Rotterdam. ln de zomer van 2018 heeÍt het museum besloten uit te zien
naar een andere accountant. ln het najaar van 2018 is het museum tot overeenstemming gekomen met
Hoek en Blok.

Gelieerde rechtspersonen

Directeur Ruud Visschedijk was namens het Nederlands Fotomuseum voorzítter van de Stichting
Erfgoedcoalitie Rotterdam. Met zijn vertrekt naar de KCR heeft hij deze stichting als het ware
meegenomen en zit hij sinds september 2018 de vergadering voor namens de KCR. De stichtingen
Fotoweek en Culturele Partners Wilhelminapier hebben ín 2018 een slapend bestaan geleid.
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Huisvesting

ln 2003 werd besloten dat het Fotomuseum, dat werd opgericht met geld uit het private Wertheimer
legaat, naar Rotterdam zou gaan en niet naar Amsterdam, met de belofte van huisvesting in Las Palmas en
subsidie van de gemeente. Met name de hoge servicekosten die sindsdien alleen nog maar zijn gestegen
waren niet voorzien. De huisvestingskosten overstijgen inmiddels ruim de gemeentelijke subsidie. Het
museum betaalt via de gemeente aan de eigenaar van het gebouw, een Amerikaanse investeerder. ln het
ombuigingsplan is opgenomen dat de huisvestingslasten onevenredig hoog zijn en omlaag moeten worden
gebracht (zie ook bestuursverslag2olTl. Het museum is hierover sinds najaar 201ó met de gemeente in
gesprek. Op dit moment zijn hierover nog geen concrete af spraken met de gemeente Rotterdam.

Nieuwe eigenaar van Las Palmas en nieuwe beheerders

Door de verschillende opeenvolgende verkopen van het gebouw Las Palmas heeft het museum in de
afgelopen jaren te maken gehad met drie verschillende beheerders. Daardoor worden afspraken om de
servicekosten te verlagen niet nagekomen en hebben ook afspraken over het onderhoud en veiligheid
daaronder te lijden. Het telkens doorverkopen van het bedrijfsverzamelgebouw houdt inzicht,
betrokkenheid, ontwikkelingen en verbeteringen tegen. Zaken als brandveiligheid zijn hierdoor in de knel
gekomen. De eigenaar reageert niet adequaat op het plaatsen van noodzakelijke brandveilige wanden.
Hierdoor heeft het museum geen geldig brandweer certif icaat in 2018 en heeft dat tot op heden nog niêt.
Ook de scheuren in de trap naar de eerste verdieping wordt slechts 'gemonitord'.
Aan alles is merkbaar dat het commerciële belang van de eigenaar, een Amerikaanse
beleggingsmaatschappij, haaks staat op die van de culturele huurder. Deze situatie duurt al twaalf jaar en
het museum heeft niet het vertrouwen dat dit zal veranderen. Het museum ziet uit naar een huisbaas voor
wie de publieke belang voorop staat.

Klimaatinstallatie

Een groot risico vormt de klimaatinstallatie van het depot, die steeds vaker correctief onderhoud heeft
gevergd en nu acuut moet worden gerepareerd (zie ook'Collecties' en de risicoparagraaf). ln 2017 heeft
het museum onverwachts een reparatie moeten laten uitvoeren aan de klimaatinstallatie. Ook in 2018
heeft het museum noodreparaties van in totaal meer dan € 41.9ó2 moeten laten uitvoeren aan de
klimaatinstallatie van de depots. En heeft de installateur aangegeven dat hij bij een volgende calamiteit
niet langer repareert vanwege de Europese regelgeving en de veiligheid van de monteurs. Dit heeft het
museum gedwongen tot directe vervanging van de belangrijkste delen van de installatie. ln 2018 is
opdracht gegeven aan installatieadviesbureau Valstar om dÍt te begeleiden en te laten uitvoeren. De
kosten bedragen afgerond
€ 189.800 inclusief het uit- en inruimen van de depots en zijn opgenomen in de jaarrekening van 2018.

Financiën

Na de twee subsidiekortingen en reorganisaties in 2013 en 2017 heeft het museum alle marges
wegbezuinigd en het zelfverdienend vermogen geoptimaliseerd. De grenzen zijn in 2018 bereikt. Het
museum heeft geen mensen en middelen om te blijven voldoen aan de eisen van de maatschappij,
overheden, bezoekers en andere belanghebbenden.

De schijn van de gezonde financieringsmix

De af gelopen jaren is het Nederlands Fotomuseum meer gaan ondernemen en heef t zijn private middelen
weten aan te trekken. Evenals in 2017 en wist het museum ook in 2018 maar lief st 50,3% van het budget
zelf te verdienen. De andere helft werd gef inancierd door het ministerie van OCW en de gemeente
Rotterdam. Dit lijkt een prachtig voorbeeld van cultureel ondernemen. Tegelijkertijd verbergt dit de
relatief lage subsidiegraad en daarmee de kwetsbaarheid van de organisatie. Het is een illusie dat kleine
en middelgrote musea, inclusief het Nederlands Fotomuseum, substantieel kunnen verdienen met
commerciële taken zoals de horeca en de winkel. Het Fotomuseum heeft het beleid voor Cultureel
Ondernemen en Development flink aan gepast en heeft in2O1T en 2018 hiermee quitte kunnen spelen voor
commerciële taken en heeft meer als ooit vermogende particulieren aan zich weten te binden. Dit is een
enorme prestatie gezien het relatief klein aantal bezoekers en medewerkers. Maar het museum kan
daarmee niet de teruglopende overheidssubsidies en de stijgende kosten opvangen. Tegelijkertijd zijn dit
taken die niet tot de primaire museale taken behoren, maar die wel formatieplaatsen kosten. De werkelijk
formatie die aan de museale kerntaken werkt is in werkelijkheid dus veel minder dan 20,5 f te.

Wat heef t museum zelf gedaan om het tij te keren?

Het museum heeft volgens de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur en de Raad voor Cultuur in 2oló
goede plannen ingediend maar is desalniettemin twee cultuurplanperiodes achter elkaar op de
subsidie. Twee keer volgde een reorganisatie met als resultaat dat tot op het bot alles
het museum geen capaciteit heeft om zelf meer te kunnen gaan verdienen. Met de
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2017/18, die werd begeleid door Gert-Jan van der Vossen (Holland Consulting Group), heeft het musêum
alles gedaan met betrekking tot, kort samengevat: besparen: minder personeel, minder programma, minder
uitgaven. En meer vêrdienen: eigen inkomsten zijn verhoogd en bedragen inmiddels de helft van de totale
begroting. Op het gebied van de kosten voor huisvesting wordt het gesprek nog gevoerd met de
gemeente Rotterdam.

Exploitatieresultaat

Het Nederlands Fotomuseum heeft 2o18 afgesloten met een negatief exploitatieresultaat van € l.Só3. De
bijgestelde meerjarenbegroting (dd.8-12-1ó) laat zien dat voor 2018 een overschot van € 95.ó12 was
begroot om toe te voegen aan het eigen vermogen om zo de positie van het museum te versterken.

Baten, anders dan besroot

ln 20.l8 ontving het museum € 49.730 minder fondsbijdragen dan geraamd, maar de totale private
bijdragen uit fondsen en partnerships met bedrijven telden samen op tot ruim een ton hoger dan begroot.
Een mooi voorbeeld van een belangrijke projectbijdrage is het Prins Bernard Cultuurfonds/Wertheimer
Fonds dat een bedrag van € 95.ó70 heeft toegekend voor het crowd sourcing project Vele Handen.

Lasten. anders dan begroot

De extra gelabelde bijdragen van de verschillende fondsen en andere private partijen dragen bij aan een
verhoging van de projectkosten waarvoor de fondsbijdragen zijn beschikt. De projectuitgaven
(activiteitenlasten) dan zijn daarom € 235.304 hoger dan geraamd.

Door de tegenvallers van de klÍmaatinstallatle van de depots, bestaande uit de noodreparaties en de
vervanging, drukken mêt een bedrag van€231.762 het exploitatieresultaat aanzienlijk. Dit is de
belangrijkste reden dat het exploitatieresultaat minder is dan begroot. Hierdoor teert het museum in op
het eigen vermogen dat juist had moeten worden versterkt.

Personeelskosten zijn €124.082lagerdan begroot. Enerzijds is dit het effect van de ombuiging en
anderzijds komt dit door enkele openstaande vacatures.

Het museum heeft minder afschrijvingen, omdat minder is geihvesteerd om de liquiditeit zo veel als
mogelijk op peil te houden.

Op de kantoorkosten is € 100.84ó minder uitgegeven dan in 2017. Dit heeft voornamelijk te maken met
het feit dat in het voorgaande jaar het museum veel heeft moeten uitgeven aan de juridische
advieskosten in het kader van de ombuiging.

ln voorbereiding van de tentoonstelling Werner Mantz heeft het museum voor € 7S.OOO aan vintage prints
kunnen aankopen. Deze aankoop was niet begroot, maar noodzakelijk om voor de Collectie Nederland te
behouden en te voorkomen dat dit naar een buitenlands museum zou gaan. Daarbij schenkt de familie
Mantz een groot aantal werken ter waarde van € 2]O.OOO aan het museum.

Meerjarenexploitatie

De exploitatie van 2018 is lager dan begroot. ln perspectief van het meerjarenplan is het gemiddelde saldo
lager dan verwacht. De verwachting is dat dit niet of nauwelijks kan worden gecorrigeerd in de jaren 2o19
en 2020.

Exploitatie Herziene begroting
dd.8-12-2017

Resultaat

2017 € -141.8óó € -39.1ó3

20r8 € 95.ó12 € -1.5ó3

2019 € 46.245

2020 €0

Saldo €o € -70.3ó3
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Eigen inkomsten

De eigen inkomsten bedroegen in 2018 evenals in het voorgaande jaar 50,3% van de omzet, hoewel dat in
absolute zin de eigen inkomsten in 2018 € 83.239 waren gedaald ten opzichte van 2017.

Publieksinkomsten

Kaartverkoop

De kaartverkoop voor 2018 was geraamd op € óï2.000 en heeft geresulteerd in € ós0.S0ó. Hoewel het
bezoekersaantal iets lager lag dan het voorgaande jaar, waren de entreebijdragen wel gemiddeld hoger
door de prijsverhoging van het basistarief van € 12,00 naar € t4,OO in september.

Museumwinkel

ln 2017 is Sestart met een ander inkoopbeleid van de museumwinkel en dit heeft in 2018 duidelijk effect
gehad: het bruto rendement is substantieel hoger, waardoor de boekwinkel niet langer een verlieslijdende
activiteit is. Het jaar 2017 was exceptioneel door de tentoonstelling Salgado, ook voor de boekwinkel.
Daarom was de omzet in 2o18 conform verwachting lager. Het brutorendement, de marge was hoger dan
het voorgaande jaar en heeft daarmee de vaste lasten van de boekwinkel kunnen dekken.

Koff iebar

Het publiek in 2017 was royaler dan de gemiddelde museumbezoeker. En dat was zoals verwacht duidelijk
terug te zien in 2018: de omzet is minder dan 2017, maar iets hoger dan begroot. De Koff iebar heef t met
een minÍmale bezetting gedraaid.

Deze resultaten onderstrepen de uitkomsten van de publicatie Museumcijfers 2015, de Nederlandse
Museumvereniging 201ó en de Sectoranalyse van de Raad voor Cultuur uit 2olg dat middelgrote musea
het moeilijk hebben, omdat alleen bij grotere bezoekersaantallen commerciêle activiteiten zoals een
museumwinkel en koff iebar pas echt lonen. Voor het Fotomuseum ligt dit omslagpunt bij 1S0.OOO
bezoekers per jaar.

Eigen inkomsten uit private middelen

Partnerbijdragen van bedrijven (voorheen sponsorinkomsten)

Het Nederlands Fotomuseum ontving in 2018 in totaal een bedrag van € 185.332 van bijdragen van
bedrijven als Nolet Distillery, Stichting HAL Wonen, AkzoNobel, MOJO én de vaste partner Nationale
Nederlanden.

Private fondsen

Het Nederlands Fotomuseum slaagt er steeds beter in met het tentoonstellingsprogramma extra fondsen
te werven. Daartegenover staat dat deze fondsen bijna allemaal iets willen toevoegen op het gebied van
bijvoorbeeld een publicatie, educatie of programmaonderdeel. Per saldo houdt dit elkaar f inancieel in
evenwicht.
Het Prins Bernhard Cultuurfond heeft namens de WertheímerStlchting, founding fathervan het
Nederlands Fotomuseum, in 20t8 wederom een bedrag van € 30O.OOO bijgedragen plus € 95.ó70 voor het
project Oorthuys Vele Handen.

Reizende tentoons tellin gen

ln 2018 waren buiten het Fotomuseum zeven presentaties te zien. Aan de samenwerkende partners zijn de
kosten in rekeningen gebracht (bruiklenen, transport, koerier, prints, productie etc.) maar daarbovenop is
geen bijdrage gerekend. De meerwaarde van deze projecten zit in de samenwerking voor medewerkers
van het museum en de positionering van het Nederlands fotograf ische erfgoed bij belangrijke partners.

Overige bijdragen uit private middelen

Particuliere membershíps (fans, vrienden, ambassadeurs, collectors council) leverde het museum in 20lB
het bedrag van € 52.842 op.

Het Nederlands Fotomuseum is sinds 2007 begunstigde van de BankGÍro LoteriJ. De structurele bijdrage
van €200.000 is in 2o'18 verhoogd door middel van het geoormerkt werven, vip-kaarten en extra trekking
met een bedrag van € 90.078. Deze extra bijdrage wordt bijeengebracht doordat lotenkopers aangeven
dat hun inleg ten goede komt aan het Fotomuseum.

Teí irle',iiírc4trc

Kenmerken: Ministerie OCW, ErÍgoed 121799O, BIS 105ó848; Gemeente Rotterdam SUB.17.05.Oo37s.SBSA

en Blok



De verkoop van de domeinnaam nf i.nl leverde het museum € 25.000 op. De koper was met name bereid
om dit bedrag te betalen als het ten goede zou komen aan de collectie. Deze eenmalige bijdrage is daarom
gereserveerd voor de start van de registratie van de collectie Johan van der Keuken in 2019.

lndirecte opbrengsten

Het museum heeft na afdracht van de auteursrechten een bedrag van bruto € 9ó.5'ló verdiend met onder
de noemer fotoverkoop.

Met adviseren en uítvoeren van restauratieopdrachten en andere diensten heeft het museum in 2018 €
7ó.750 verdiend en hiermee een medewerker kunnen f inancieren,

Voorraden

De voorraad van de Museumwinkel is vergelijkbaar met het voorgaande jaar.

Toelichting op de financiële positie

Liq uid iteitspositie

Een van de doelen van de reorganisatie was het versterken van de liquiditeitspositie. Tot medio 2017 was
de liquiditeit vrijwel continue negatief. Sinds eind 2017 is de liquiditeitspositie van het museum versterkt,
mede door een eenmalige bijdrage van de gemeente Rotterdam en het beschikbaar stellen van subsidie
uit 2019 in2olT door het ministerie van OCW. ln 2018 was de liquiditeitspositie van het museum verder
versterkt doordat de huurbetalingen minder waren dan geraamd. Met als resultaat dat heel 2018 de
liquiditeit van het museum ruim positief was.
Het Fotomuseum blijft sturen op liquiditeiten en analyseert deze maandelijks door het opstellen en
bijwerken van de liquiditeitsbegrotingen. De liquiditeitsprognose is conservatief opgesteld waarbij
inkomsten lager worden ingeschat en uitgaven hoger. De liquiditeitsbegrotingen van 2019 en 2020 laten
zien dat het museum tot het einde van deze cultuurplanperiode aan de verplichtingen kan voldoen.

Eigen vermogen

Collectie uit balans

Om de grote cultuurbezuiniging van2O12-2013 op te vangen heeft het Nederland Fotomuseum een bedrag
van in totaal €547.312 geactiveerd. ln 2015 heeft de minister de collecties van het Nederlands
Fotomuseum aangemerkt als zijnde van nationaal belang en per .l-1-2017 onder bescherming van de
Erf goedwet geplaatst. Daarmee is het feitelijk niet langer mogelijk de collectie ten gelde te maken. Bij het
aantreden van de nieuwe directeur in 2018 is daarom besloten om de collectie van de balans te halen en
zo een reêel beeld te geven van de organisatie. Het effect is dat het eigen vermogen van het museum op
31-12-2018 negatief is.

Een belangrijk doel van de reorganisatie 2017-2018 was het versterken van het weerstandsvermogen. Door
het deactiveren van de collectie is het effect van de reorganisatie niet zichtbaar op de balans.

Ondanks de positieve liquiditeitspositie, laat het negatieve eigen vermogen zien dat de situatie van het
museum zeer kwetsbaar is, zowel wat betreft de financiële middelen als personele zin. Het museum zal
deze cultuurplanperiode alle zeilen moeten bijzetten om met een positief eigen vermogen af te sluiten
peí 31-12-2020.

Risico's voor de toekomst

Na twee subsidiekortingen en twee reorganisaties achter elkaar houdt het Nederlands Fotomuseum het
hoofd nauwelijks boven water. Het museum heeft in 2018, na de extra investeringen door de overheid eind
2017,op adem kunnen komen, maar is nauwelijks in staat enige tegenvaller op te vangen; laat staan dat er
ruimte is voor nieuwe ontwikkelingen of nieuw beleid. ln de huidige situatie is alles minimaal, Factoren als
groot onderhoud van de klimaatinstallatie, inflatie in de kosten, of weglopend personeel kan het museum
niet opvangen. Daarmee komen direct de kerntaken van het museum in de knel. Ook zonder onverwachte
tegenvallers is de huidige constellatie voor de toekomst onhoudbaar.

Randvoorwaarden ontoereikend

De af gelopen jaren is de daadkracht van het museum dusdanig beperkt als gevolg van de f inanciële krapte
dat deze tot een onaanvaardbaar niveau is gedaald, zonder perspectief dat het tij keert. Het museum
heeft er alles aan gedaan om zijn exploitatie op orde te krijgen en te houden, maar de conclusie is dat de
lasten dermate hoog zijn (ten opzichte van de begroting en ten opzichte van de bran
worden gehandhaafd.
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Zowel ten aanzien van zijn taakstelling maar ook ten aanzien van kosten is dusdanig gesaneerd dat de
grens meer dan is bereikt. Sanering in personeelskosten (in aantallen en in hoogte van het loon) heef t wel
ruimte gecreëerd, maar dit heeft inmiddels tot een situatie geleid die een gevaarlijk kwetsbaar mag
worden genoemd. Het museum is even op adem gekomen maar is nauwelijks in staat enige tegenvaller op
te vangen laat staan dat er ruimte is voor nieuwe ontwikkelingen of nieuw beleid. ln de huidige situatie is
alles minimaal; factoren als groot onderhoud van de klimaatínstallatie, inf latíe in de kosten, of weglopend
personeel kan het museum niet meer opvangen.

Personeel

ln 2018 hebben de medewerkers wederom geen periodiek ontvangen. Het personeel wordt structureel
laag ingeschaald en de salariëring loopt Í5 tot 25 procent achter op de Museum cao. Zaken als een
dertiende maand of eindejaarsuitkering zijn niet van toepassing. Doordat tweemaal achter elkaar is
bezuinigd is het museum niet in staat de fair practice code toe te passen bij de beloning van de
medewerkers. Dit is een onwenselijke en onhoudbare situatie en vormt een risico.

KlimaatÍnstallatíe

Wat in het bestuursverslag2ol7 werd genoemd als risico, is in 2018 gebeurd: de klimaatinstallatie is niet
langer reparabel en moet worden vervangen. Gezien de kwetsbare situatie van de organÍsatie, heeft het
museum geen reserves kunnen opbouwen en gaan de kosten af van het al zwakke weerstandvermogen.

Vastgoed

ln 2017 is de Stichting Las Palmas Cultuur uiteengevallen en heef t het Nederlands Fotomuseum de huur
per 1-1-18 opgezegd om de weg vrij te maken voor een rechtstreekse huurverbintenis met de gemeente
Rotterdam. Het museum betaalt vanaf t januari 2018 rechtstreeks aan de gemeente Rotterdam. De
tarieven die zijn gehanteerd zijn gebaseerd op een taxatierapport van een onafhankelijk taxateur.
Gesprekken met de gemeente over de huurprijs zijn gaande sinds 2o1ó, maar hebben nog niet
geresulteerd in een overeenkomst.

Strategie bij tegenvallende inkomsten of extra kosten

Na twee perioden van subsidiekortingen en twee reorganisaties is het museum niet langer in staat
tegenvallende inkomsten of tegenvallers anderszins op te vangen. Daarmee zijn de mogelijkheden voor
het opvangen van tegenvallers nihil. Het Nederlands Fotomuseum is hierover in gesprek met de gemeente
Rotterdam (huisvesting) en het ministerie OCW samen met de Erf goedinspectie (collectiebeheer
en -registratie). Met beide overheden wordt het beloningsdossier besproken.

Perspectief korte termijn: 2019-2020

Huidig perspectief is dat het museum af koerst op een steeds verder aflopende exploitatie als er geen
substantiële verandering plaatsvindt. Al komt slechts de helft van de inkomsten van gemeente en rijk, het
is niet te verwachten dat de private inkomsten nog zullen stijgen in absolute zin. Het museum zal telkens
bij elke tegenslag een incidenteel beroep moeten doen op de overheid. Bij andere partijen kan het
museum niet aankloppen, omdat we private partijen niets in ruil te bieden hebben.

Perspectief 2021-2024

Nu, en zoals overigens al aangegeven bij aanvang van de cultuurplanperiode2QlT-2O20, is duidelijk dat
vanaf eind 202o de situatie in de huidige constellatie niet houdbaar is. Alleen al de inflatie duwt het
museum structureel naar een negatieve exploitatie. Zelfs al blijven de personeelslasten gelijk (wat niet
reëel is gezien de Fair Practice Code en gezien de aantrekkende arbeidsmarkt) stijgen wel de
huisvestingslasten, de kantoorkosten, tentoonstellingskosten et cetera. Dat betekent dat het museum
alleen nog kan minderen op de activiteiten. En minder activiteiten leidt direct tot minder eigen
inkomsten. Dan volgt een neerwaartse spiraal.
Het meerjarenplan 2021-2024zaldan ook een koerswijziging verwoorden die past bij het nationale
museum voor de fotografie. Het museum zal plannen en begrotingen indienen bij zijn subsidieverstrekkers
gemeente en OCW die daar bij horen. Anders kan het in de toekomst niet meer zijn belangrijke
maatschappelijke taken vervullen.
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B Verslag van de Raad van Toezicht over het jaar 2018

lnleidíng

De Raad van Toezicht was in het verslagjaar actief betrokken bij enkele belangrijke kwesties. Zo was de
liquiditeitsbehoefte van het museum een belangrijk punt van aandacht waarover met beide
subsidiegevers, rijk en gemeente Rotterdam, werd onderhandeld. Leden van de Raad waren betrokken
bij de gesprekken die leidden tot de afronding van deze kwestie. Ook het huisvestingsdossier, met als
elementen onder andere de hoogte van de huur, groot onderhoud van de installatie, de toekomst van LP
ll, de ontwikkeling van de Wilhelminapier, vroeg veel aandacht van de Raad van Toezicht. Elders in dit
bestuursverslag wordt uitgebreider op deze kwesties ingegaan. Hier zij vermeld, dat de raad door de
directie nauw betrokken werd bij de discussie over en de afhandeling van verschillende voor het
museum essentiêle zaken. En naast deze zaken speelde er, onverwacht, de opvolgingskwestie.

De mededelíng van directeur-bestuurder Ruud Visschedijk, begin juni van het verslagjaar, dat hij het
Nederlands Fotomuseum zou verlaten om een andere f unctie in de Rotterdamse culturele wereld te
aanvaarden impliceerde vanzelfsprekend eveneens een nauwe betrokkenheid van de Raad van Toezicht
bij de daarop aansluítende opvolgingsprocedure. ln de reguliere vergadering van de raad, die toevallig
kort na deze directiemededeling plaatshad, werden afspraken gemaakt over de opvolgingsprocedure.
Onder andere werd besloten een extern bureau in te huren voor de begeleiding van de
selectieprocedure. Er werden voorts procedure-afspraken gemaakt (twee selectierondes) en afspraken
over de opstelling van het prof iel. Bij deze vergadering was de Personeelsvertegenwoordiging van het
museum aanwezig en met deze vertegenwoordiging kon de procedure worden doorgesproken en werd
haar rol daarin vastgelegd. Tevens werd besloten zakelijk leider en adjunct-directeur Saskia Cornelissen
per direct te benoemen tot waarnemend directeur en wel tot het moment dat een nieuwe directeur-
bestuurder in functie zou treden.

De zomerperiode was dus een drukke tijd voor alle leden van de Raad van Toezicht. Bij het vaststellen
van dit bestuursverslag merkt de Raad op, dat de opvolgingsprocedure naar zijn oordeel goed is
verlopen. De in juni 2018 gemaakte afspraken werden gerealiseerd, de samenwerking met de
Personeelsvertegenwoordiging verliep voorbeeldig, de samenwerking met het externe bureau leverde
goede kandidaten op, de procedure was en bleef helder en zorgvuldig, qua tijd en vertrouwelijkheid.
Zoals elders in dit verslag beschreven trad op 15 november 2018 Birgit Donker als directeur-bestuurder
aan en trad de Raad van Toezicht terug in zijn minder actieve rol van primair toezichthouder.

Zowel in het voor- als het najaar was de Raad in het bijzonder betrokken bíj onder andere de discussie
over de huurrelatie met de gemeente Rotterdam, de toekomst van de ruimte LP2 in het pand waarin ook
het museum is gevestigd, de problemen met de koelinstallatie en andere onderwerpen. Ook dit jaar
informeerden afdelingshoofden van het museum op de vergaderingen van de Raad over hun
werkzaamheden en konden de leden van de Raad, ieder vanuit hun eigen specialisme, ondersteuning
bieden op de verschillende terreinen van de museale werking. Tijdens de vergaderingen van de Raad
werd uitvoerig informatie verstrekt en gediscussieerd over de aanpak van de f inanciële knelpunten. Er
was ook ruimte om over het tentoonstellings- en verzamelbeleid te pÍaten, over de marketing en
communicatie van het museum, over de ontwikkelingen rond het museumgebouw en de samenwerking
tussen culturele instellingen in de stad en op de Wilhelminapier.

Voorzitter en penningmeester hadden ook tussen de vergaderingen van de Raad door contact met de
directeur over enkele belangrijke lopende zaken. Met name in de periode waarin de
opvolgingsprocedure liep, had de waarnemend directeur regelmatig contact met deze beide leden van
de Raad. Met name in de periode waarin de opvolgingsprocedure liep was er veel contact tussen deze
twee leden van de Raad en de waarnemend directeur,

Taak

Volgens de statuten van de stichting Nederlands Fotomuseum is het de taak van de Raad van Toezicht
om toezicht te houden op het beleid van de directie en op de algemene gang van zaken van de stichting.
Bij de invulling van zijn toezichthoudende taak werkt de Raad naar het model van de Code Cultural
Governance volgens het principe 'pas toe of leg uit'. Dit is vastgelegd in de reglementen van de Raad
van Toezicht en de directie en staat vermeld op de website van het museum. ln de prof ielschets van de
Raad wordt zijn taak als volgt omschreven: "De Raad van Toezicht heeft de taak toezicht te houden op
het beleid van de directie en op de algemene gang van zaken in de instelling. De RvT grijpt zo nodig ín 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."
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Werkzaamheden

De Raad van Toezicht heeft in het verslagjaar vier keer vergaderd, daarbij de activiteiten in het kader
van de opvolgingsprocedure niet meegerekend. Leden van de Raad hebben met hun specifieke kennis
gevraagd en ongevraagd de directie terzijde gestaan, in het bijzonder op hêt gebied van beleid,
f inancieel beheer, cultureel ondernemen en in gesprekken met stakeholders. De belangrijkste
onderwerpen die in de bijeenkomsten aan de orde kwamen waren:

Bespreking en vaststelling van de jaarrekening 2017 na voorbespreking met externe accountant
BDO;
Financieel beheer waaronder tussentijdse exploítatie- en liquiditeitsoverzichten en het
vaststellen van de begroting 2019;
De uitvoering van de eerder vastgestelde ombuigingsoperatie van de museumorganÍsatie en de
gevolgen daarvan op het gebied van beleid, f inanciën, organisatie en personeel;
Aanstellen van de nieuwe directeur/bestuurder;
Relatie met verschillende stakeholders (Gemeente Rotterdam, ministerie van OCW en de
Wertheimer Stichting). De voorzitter en penningmeester hebben in het afgelopen jaar ook met
deze stakeholders gesproken.

Het overzicht van de nevenfuncties van de raad en directeur-bestuurder zijn opgenomen in dit verslag.
Eind 2018 had de Raad van Toezicht zes leden. ln de vergaderíng van de Raad van Toezicht van
september 2018 kon een nieuw, zesde lid worden benoemd: Margot Scheltema, op basis van een
geactualiseerde beschrijving van het profiel voor deze zetel in de Raad. ln zijn zelfevaluatie besloot de
Raad in de bestaande vacature voor een zevende lid van de Raad op korte termijn geen verdere actie te
nemen, dit om de nieuwe directeur-bestuurder ruimte te geven haar visie op de toekomst van het
museum te formuleren. Deze visie, ook nodig in het kader van de voorbereidingen voor de nieuwe
cultuurplanperiode, kan relevant zijn voor de Íormulering van dit prof iel.

Rooster van aftreden

I

Leden Raad van
Toezicht d.d. 31-12-1ó

Functie Aanvang le
termijn

Aftreden of
aanvang 2e

termijn
Af(ge)treden

Hugo Bongers Voorzitter 26-3-2014 26-3-2018 25-3-2022

Guus de Wit Penningmeester 17-6-2013 17-6-2017 16-6-2021

Ella van Zanten Lid 15-ó-2011 15-ó-2015 14-6-2019

Marga Rotteveel Lid 13-10-20r5 12-10-2019

Frits Bergsma Lid 7-6-2017 6-6-2021

Margot Scheltema Lid 7-9-2018 6-9-2022
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Samenstelling en profielen

De Raad van Toezicht van het Nederlands Fotomuseum hanteert zes profielen De raad streeft er naar
minimaal vijf leden te omvatten en maximaal zeven leden bij een voltallige bezetting

Voorzitter: Hugo Bonsers

Prof iel: Een ervaren bestuurder met een groot netwerk in de íokale polltíek. Heeft aff initeit mêt het
werkgebied van het Nederlands Fotomuseum en de culturele sector in Nederland. Vervult bij voorkeur
enkele andere relevante nevenf uncties. 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: Guus de Wit

Prof iel: Een bestuurder met aantoonbare f inanciële kennis, bij voorkeur afkomstig uit het bedrilfsleven.
Kennis van strategísche financiële planning, de inrichting van de administratie, jaarrekeningen, omzet,
rendement en f inanciële 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 f inancieel beheer op de
korte en lange termijn.

Lid: Ella van Zanten

Prof iel: Afkomstig uit de museum- en/of archiefwereld, bijvoorbeeld een conservator of curator. ls
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 tê beheren en kan de dírectie
daarover adviseren.

Lid: Marga Rotteveel

Prof iel: Een beeldmaker/kenner, bijvoorbeeld een f otograaf of beeldend kunstenaar, met bestuurlijke
kwaliteiten die goed op de hoogte is van de nationale en internationale ontwikkelingen in de fotograf ie,
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: Frits Bergsma

Prof iel: Af komstig uit het bedrijf sleven met aff initeit 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.

Lid: Margot Scheltema

Prof iel: Een ervaren bestuurder met een groot netwerk in het bedrijfsleven. Heeft affiniteit met het
werkgebied van het Nederlands Fotomuseum en de culturele sector in Nederland. Vervult bij voorkeur
enkele andere relevante nevenfuncties en heeft ervaring met toezichthoudende functies in profit- en
non-profitorganisaties. Dit lid is iemand met statuur die zijnlhaar netweÍk 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.

Lid: Vacant

Prof iel: Af komstig uit de medía met kennis van het íournalístÍeke 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.
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(Neven)functies directie en raad van toezicht

Raad van Toezicht

Hugo Bongers

. Voorzitter dansgezelschap WArd,/waRD te Rotterdam en Antwerpen

. Bestuurslid dansgezelschap Grip te Antwerpen

. Voorzitter Bestuur Stichting WORM te Rotterdam

. Penningmeester Stichting Beeldende Kunst te Middelburg (tot I april ZOtS). Penningmeester Stichting Closer to Jazz te Rotterdam (vanaf najaar 20.l8)

. Bestuurslid Stichting Moois Media te Rotterdam
' Voorzitter Stichting Rottêrdam Promotieprijs en lid van de Programmacommissie van Club 25

Guus de Wit

. Partner DWR Advies, Ridderkerk

. Lid RvT Stichting Museum Slot Loevestein, Poederooijen. Lid RvT Stichting Untek, Vlaardingen

. Penningmeester bestuur Stichting Stimulering Jong Ondernemerschap, Rotterdam. Voorzitter bestuur Stichting Rotterdamse Salon, Rotterdam

Frits Berssma

. lnterim manager Propositiemarketing LVB, Amersfoort. Bestuur Stichting Kunstverein, Amsterdam

. Bestuur Kunstcollectie KPMG, Amstelveen. Voorzitter AVV-SDZ (tot 1 oktober 2017)

Marga Rotteveel

. LecturerAKV/St.Joost

. Co-founder and Director, Docking Station. Lid van de adviescommissie PRO subsidies, Stroom, Den Haag

' Lid van de adviescommissie Stedelijke Fotograf ieopdrachten Gemeente Amersfoort

Ella van Zanten

Kunstadviseur Privé Collecties
Lid Kunstcommissie AMC

Margot Scheltema

. Commissaris De Nederlandsche Bank (DNB)

. Commissaris NEDAP

. CommissarisWarmtebedrijf Rotterdam

. Raad bíj de Ondernemingskamer

. Penningmeester Genootschap Onze Taal. Raad van Toezicht Veer Stichtíng- Centrale Plan Commissie CPB

Directie

Ruud Visschedijk (tot st-oA-ts)

. Directeur/bestuurderNederlandsFotomuseum
' Voorzitter Stichting Cinema Zuid. Bestuurslid Cinema Delicatessen. VoorzitterStichtingCulturelePartnersWilhelminapier
. VoorzitterStíchtíngErfgoedcoalitieRotterdam
. Voorzitter Raad van Advies Rotterdams Uitburo. VoorzitterWerkgroepPublieksbereikRotterdam
. Lid Agendacommissie van het Rotterdamse Directeurenoverleg

Birgit Donker (vanaf 15-11-18)
. Voorzitter Bestuur Stichting Lux et Libertas van NRC Handelsblad. Directeur Koninklijke Hollandse Maatschappij der Wetenschappen

Ter:,.Jer:irÍrcotre

Kenmerken: Ministerie OCW, Erfgoed 1217990, BIS 105ó848; Gemeente Rotterdam SUB.17.O5.OO375.SBSA

en Blok



6
ï'c
(u
L
oTo
L-

fotomuseum

Stichting Nederlands Fotomuseum

te Rotterdam

Rapport inzake de jaarrekening 2018

-[er 
rde.':iiirolre

en Blok



INHOUD

Jaarstukken

Jaarrekening

Balans per 3l december 20tB

Exploitatierekening 2018

Kasstroomoverzicht

Grondslagen

Toelichting op de balans per 31 december 20t8

Toelichting op de exploitatierekening over 2Otg

Overige gegêvens

Controleverklaring van de onaÍhankelijke accountant

Model WNT

Model llc voor de categoriale en f unctionele exploitatierekening Musea

2

4

5

6

9

14

1ó

17

ÍjlagenB

A

B

ïer idenrríicotie

en Blok



Balans per 31 december 201E

(na bestemming van het resultaat)

ACTIVA

Vaste Activa
Materiële vaste activa

VLOTTENDE ACTIVA

Voorraden

Vorderingen

Liquide middelen

Totaal vlottêndê áctiva

Totale activa

3t-t2-2018 3t-12-20t7

€ €

314.537

1.O94.151

1.408.ó87

279.779

2

3

4

89.905

62'1.568

3A2.678

7ó.801

784.730

582.310

1.443.841

1.723.619
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3l-12-20t8 3l-t2-2017
€

-171.490

€
PASSIVA

Elgen Vermogen

Algemene reserve

Bestemmingsfonds OCW

Langlopende schulden
Egalisatierekening investeringssubsidies

Voorziening huuregalisatie

Langlopende schuld servicekosten
Vooruitontvangên subsidie OC&W

Kortlopende schulden

Totale passiva

129.955

258.798

0

o

143.92A

211.621

0

100.000

o

5

ó

-169.927

o

7

E

9

-'171.490

388.753

1.191.425

-169.927

355.549

1.437.996,o

1.408.ó87 1.723.619
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Exploltatlerekening over 201E

BATEN

Directe opbrengsten

Publieksínkomsten

Sponsoilnkomsten

Overige inkomsten

lndirecte Opbrengsten

Totale opbrengsten

Structurele subsidie OCW

Waarvan 8a sis lnfras truc t uur
Waa rvan Erfgo edwe t o nderdeel collec t ieb ehe er
Overige niet structurele subsidies (f rictievergoeding OCW)

Structurele subsidie Gemeente Rotterdam

Overige subsidies/bijdrage uit publieke middelen

Overige bijdragen van bedrijven
Overigê bijdragen uit private fondsen

Overige bijdrage uit goede doelenloterijên

Totale subsidles/bijdragen

TOTALE BATEN

LASTEN

Salarislasten

Afschrijvingen

Huisves tingskosten

Aankopen

Overige lasten

TOTALE LASTEN

Saldo uit gewone bedrijfsvoering

Saldo rentebaten/-lasten

Exploitatieresultaat

Bestemming van het resultaat
Ontrekking (dotatie) Bestemmingsf onds OCW

Ontrekking (toevoeging) aan de Algêmenê reserve

Resultaat 2018 Begroting 20Í6 Resultaat 201?

€ €

t1

12

'13

938.45ó

185.332

201.436

o

877.200

107.100

226.155

0

1.184.932

35.000

264.347

1.325.224 1.210.45s 1.484.279

14

15

16

1.288.654

Eó4.337

424.317

1.234.13ó

827.770

40ó-3óó

1.257.906

843.713

414.193

844.500

0

0

541.912

290.O78

827.500

0

0

585.ó00

200.000

827.500

150.000

0

512.262

244.811

2.9ó5.143 2.847.236 2.992.479

4.290.36f 4.057.ó91 4.476.758

17

18

19

20

1.476.768

64.620

1.147.957

75.000

1.526.925

1.551.272

78.750
'1.038.435

1.291.621

1.ó00.850

49.357

1.152.óó0

0

1.710.857

4.291.270 3.9ó0.078 4.5'13.724

-903

-óó1

-3ó.9óó

-2.197

-1.5ó3

-2.000

95.612 -39.1ó3

0

-1.5ó3

-2.220

-3ó.943

0

o

- t.5ó3 95.612 -39.1ó3
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Kasstroomoverzicht over 2017

Kasstroom uit operationele activiteiten
Exploitat ieresultaat

Aanpassingen voor:

Afschrijvingen materiële vaste activa

Mutatie egalisatierekening

Mutatie voorziening huuregalisatie

Mutatie langlopende schuld servicekosten

Verandering in werkkapitaal:

Voorraden

Vorderingen

Kortlopende schulden

Kasstroom uit operatlonele activiteiten

Kasstroom uit investeringsactiviteiten
lnvesteringen in materiële vaste activa

Kasstroom ult financieringsactiviteiten
Vooruitbetaalde subsidie OC&W

Mutatle geldmiddelen

Liquide middelen

Stand per begin boekjaar

Mutaties in boekjaar

Stand per eind boekjaar

78.593

- r3.973

47.177

o

ó3.981

43.5s2

55.ó71

-38.723

2018 20r7

€€€

-13.104

1ó3.1ó3

-346.573

12.300

-121.877

444.243

-39.1ó3

124.481

334.óóó

-1.5ó3

111.797

-96.512

-8ó.281

-113.351

-199.632

582.310

-199.632

382.678

419.984

-97.258

0
'100.000

422.726

159.583

422.727

582.310

Ter rier:iÍicotie
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Algemeen

Dê Stichting Nederlands Fotomuseum (geregistreerd onder KvK-nummer 24335723) is opgericht op 1 maart 2oo2.Het museum
waakt over het Nederlands fotografisch erfgoed van nu en van de toekomst en plaatst dit in een actuele, internationale
context. Daarbij omarmt het museum fotografie die reflecteert op de wereld en deelt die mêt dè samenleving. De Stichting
Nederlands Fotomuseum is gevestigd aan de Wilhelminakade, op de Kop van Zuid, te Rotterdam.

De doelstellíngen van het museum zijn:

- Uit te groeien tot hét internatíonale platform voor fotografie uit Nederland en het onbetwiste kennis- en debatcentrum voor
collectiemanagemênt, presentatie en dialoog te zíjn van en ovêr fotograÍie uit Nederland;
- De unieke collectie een afspiegêling tê laten vormen van de Nederlandse fotografie. Daartoe te verzamelen, regístreren,
restauÍeÍen en beheren met gÍote zorg en innovatieve technieken;
- Fotografie uit Nederland te koppelen aan een sterke documentaire traditie, de kracht van vernieuwing en te kiezen voor
Íotografen met een eígen signatuur;
- Het erkennen van dê grote maatschappelijke relevantie van amateur- en vÍijetijdsfotografíe, die zo'n belangrijke rol speelt in
de samenleving waarin vrijwel iedereen fotografeert.

Algemene grondslagen voor opstelling van de jaarrekening

De jaarrekening is opgesteld conform het Handboek verantwoording cultuursubsidies instellingen 2017-2o2o en de Richtlijn ó4o
uit de richtlijnen voor de JaarveÍslaggeving. De algemene grondslag voor de waardering van de activa ên passiva is de
veÍkrijgings- of vêrvaardi8ingsprijs. Voor zover niet anders vermeld, worden activa en passiva opgenomen voor de nominale
waarde.

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winstên worden slechts opgenomen voor
zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van
hêt vèrslagjaar, worden in acht gênomen indien zij voor het opmaken van dejaarrekening bekend zijn geworden.

Vergelijking met voorgaand jaar
De cijfers van voorgaand boekjaar zijn, indien noodzakelijk, aangepast terwille van de vergelijkbaarheid.

Stelselwijziging

ln 2018 heeÍt een stelselwijziging plaatsgevonden. De wijziging betreft het niet meer activêren van aangekochte fotocollecties
onder de mateÍiële vastê activa. ln de periode van2012 tot en met 2o17 werden aangekochte fotocollecties, vermínderd met
verkregen subsidies en geactiveerd onder de materiëlê vaste activa-Op de geactiveerde fotocollecties werd niet
afgeschreven-

ln 2015 heeft de Minister van OCW de collecties van Stichting Nederlands Fotomuseum aangemerkt als zijnde van nationaal
belang en pêr 1 janari 2o17 onder bescherming van de Erfgoedwet geplaatst. Tevens is het binnen de museumsector niet
gebruikelijk om aangekochte fotocollecties te activeren onder de materiële vaste activa. ln de toekomst zullen aangekochte
fotocollecties niet langeÍ worden geactiveerd onder de materiële vaste activa, maar deze ten laste te brengên van het
resultaat- Bij het aantreden van de nieuwe directeur-bestuurder in 2018 is besloten om een stelselwijziging door te voeren en
de collecties niet langer meer te activeren.

Conform de Richtlijnên voor Jaarverslaggeving is de stelselwíjzigign retrospectief in de jaaÍrekeníng van 2018 doorgevoerd. De
gevolgen op vermogen en resultaat zijn als volgt:

- De mateÍiële vaste activa per 1 januari 2018 zijn met €547.3Í2 gedaald van €827.O9'l naaÍ €279.7791

- De geactiveerde collecties zijn afkomstig uit de periode van 2012 tot en mei 2017. Derhalve is hêt eigen vermogen per 1 januarí 2018
met €547.312 gedaald van €377.385 positief naat €162.927 negatief.

- De vergelijkende cijfers in de jaarrekening van 2018 zijn met bovengenoemde getallen aangepast.

- Omdat êÍ niet wordt afgeschreven op de geactiveerde fotocollecties is er geen effect op het resultaat van zo18 en ook niêt op het
resultaat in de vergelijkende cijfers 2017.

srbegiqcg!
Bij het opstellen van de jaarrekening dient de directeur-bestuurder, 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.

Grondslagen voor waarderíng van activa en passiva

Materièle vaste activa

De materiêle vaste activa worden gewaardeerd op aanschafwaaÍde, veÍmindeÍd 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 afschrijving van gesubsidieerde of
gesponsorde investeringen loopt parallel met de vrijval van de egalisatierekeníng investeringsbijdragen.

Met ingang van 2o'18 worden aangekochte fotocollecties niet langer geactiveerd onder de materiële vaste
toelichting wordt verwezen naar de paragraaf 'Stelselwijziging'.

Tei iile',.tiicol rr:
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Voorraden
De voorraden worden gewaardeerd tegen de inkoopprijs of lagere opbrengstwaarde. Er is een voorziening voor
incourante voorraad opgenomen.
Vorderingen
De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reèle waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de
zogenaamde geamortiseêíde kostprijs, die 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.
Liquide middelen

De liquide middelen staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking van de stichting.
Lanplooende schulden
Langlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Transactiekosten die direct
zijn toe te rekenen aan de verwerving van de langlopende schulden worden in de waardering bij eerste verwerking
opgenomen. Langlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde
het ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten.
Het verschil tussen de bepaalde boekwaarde en de uiteindelijke aflossingswaarde wordt op basis van de effectieve
rente gedurende de geschatte looptijd van de langlopende schulden in de winst-en-verliesrekening als interestlast
verwerkt.

Egal is a t ie re k e n in g in ve s te rings b i idra ge n
Ontvangen subsidie/sponsorgelden voor specifieke activa-aanschaffingen worden onder de langlopende schulden
opgenomen als egalisatierekening investeringsbijdragen. De aÍschrijvingen lopen parallel met de vrijval
egal isatierekening.

Vo orz ie n ing h u urega li sa t ie
ln 2014 is een huurcontract afgesloten voor de periode vanaf 1-4-17 waarin jaarlijks twee maanden huurvrij is bepaald
voor eên periode van zeven jaar. Het museum doteert één maand per jaar aan de voorziening t.b.v. zeven opvolgende
jaren. Al heeft het museum peÍ t-1-18 formeel geen huurovereenkomst, deze huurdotatie is ook in 2o18 opgenomen.

Langlopende schuld servicekosten
ln 2015 is de definitieve naheffing servicekosten over de periode 2O1O-2013 bekend geworden. Van de totale schuld is
een deel in 2O1ó betaald. De laatste betaling heeft plaatsgevonden in december 20Í8.

Kortlopende schulden

Kortlopende schulden worden bij de eerste erwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopend eschulden worden
na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs.

Grondslagen voor de resultaatbepaling
Algemeen

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
waard er ing s grond s I agen.
Directe opbrengsten

Onder de directe opbrengsten zijn de alle opbrengsten verantwoord die in directe relatie staan tot de kernactiviteiten
van het museum.

Subsidieopbrengsten en bijdrage uit private fondsen

Enkele subsidies worden verstrekt onder de voorwaarde dat de subsidiegevers (Ministerie van OCW, Gemeente
Rotterdam) de definitieve jaarrekening goedkeuren.

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.
Sponsoropbrengsten en opbrengsten uit nalatenschappen

De onder de overige subsidies en bijdrage verantwoorde sponsoropbrengsten en opbrengsten uit nalatenschappen
worden verantwoord als opbrengsten op moment van ontvangst van de gelden.
Pensioenen
De stichting heef t voor haar werknemers een pensioenregeling getroffen die kwalificeert als een toegezegde
bijdrageregeling. De verplichtingen van de stichting gaan niet verder dan het betalen van de jaarlijkse bijdrage aan de
verzekeringsmaatschappij. Deze pensioenregeling is ondergebracht bij verzekeringsmaatschappij Delta Lloyd/Nationale
Nederlanden. 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
hebben, worden deze gewaardeerd tegen een nominale waarde.
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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.

Afschri ivinBen

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

R e n t eba t e n/- I a s t e n

De rentebaten en lasten betreffen van derden ontvangen (te ontvangen) en aan derden betaalde (te betalen)
i nteres t.

Bestemmingsfonds OCW

Voor zover na uitvoering van de gesubsidieerde activiteiten, het verleende subsidiebedrag van een subsidie die
€ 125.000 of meer bedraagt, niet is besteed aan de doeleinden waarvoor de subsidie is verstrekt, wordt het
gereserveerd in een bestemmingsfonds OCW. Het toevoegen en onttrekken aan het bestemmingsfonds OCW
vindt plaats naar rato van de subsidie ten opzichte van de totale baten van de instelling.

Het jaar 2018 is af gesloten met een klein negatief exploitatieresultaat en daarom zijn er geen gelden
toegevoegd aan de Algemene reserve en hêt bestemmingsf onds OCW.

Dotatie huurlasten

ln 2014 is een huurcontract afgesloten voor de periode van vanaf 1-4-2017 waarin jaarlijks twee maanden
huurvrij is bepaald voor een periode van zeven jaar. Het museum doteert één maand per jaar aan de voorziening
t.b.v. zeven opvolgende jaren. Al heeft het museum per 1-1-í8 formeel geen huurovereenkomst, deze
huurdotatie is ook in 2018 opgenomen.

ln 2015 is de definitieve naheffing servicekosten over de periode 2010-2013 bekend geworden. De totale schuld
bedraagt € 174.951. Een deel daarvan is begin 201ó betaald in één keer. Het restant is maandelijks betaald. De
laatste betaling heeft in december 2018 plaatsgevonden.

Parademuseum

Het Nederlands Fotomuseum was penvoerder van de subsidie van de BankGiro Loterij ten behoeve van het
Parademuseum. Het Fotomuseum heeft het deel te besteden gelden in 201ó uitgegeven, het restant is door
opvolgende musea in 2017 en in 2018 besteed.

Niet in de balans opgenomen rechten, verplíchtingen en regelingen

Rechten

Door het ministerie van OCW en de gemeente Rotterdam zijn voor de cultuurperiode 20'17-2O2Q subsidies
toegezegd vanuit respectievelijk de Basis lnfrastructuur en het Cultuurplan. Daarnaast heeft het ministerie van
OC&W een jaarlijkse bijdrage verleend vanuit de Erfgoedwet ten behoeve van 2O18.

De opbrengsten uit het Wertheimer Fonds betreffen de jaarlijkse opbrengsten ten gunste van het Fotomuseum
uit het legaat van de heer Wertheimer welke in beheer is van Prins Bernhard Cultuurfonds. Het Wertheimer
Fonds heeft een jaarlijkse financiële bijdrage van € 300.000 toegezgd voor de periode van vier jaar.

gelijklopend met de cultuurplanperiode van de overheden van 2017 tot en met 202O. Omtrent de invulling vindt
jaarlijks overleg plaats met het bestuur van het fonds. Door de BankGiro Loterij is een jaalrjkse f inanciële
bijdrage toegezegd van € 200.000 voor de periode van vijf jaar.

jaar, vanaf 201ó tot en met 2020. Omtrent de invulling vindt jaarlijks overleg plaats met de BankGiro Loterij.

Het Nederlands Fotomuseum heeft een kredietfaciliteit bij de ING Bank van € 175.000. De voorraden, debiteuren
en vorderingen zijn als zekerheden gegeven bij het verstrekte krediet van de ING Bank.

Regelingen

De Stichting Las Palmas Cultuur heeÍt in 2014 met de gemeente Rotterdam een allonge voor verlenging van de
huurovereenkomst 2017 -2027 getekend waarin twee huurvrije maanden zijn opgenomen. Het Nederlands
Fotomuseum heeft in navolging van de deze allonge een huurcontract voor een periode van tienjaar tot en met
2027 gesloten met Las Palmas Cultuur.

Met de ontbinding van de stichting Las Palmas Cultuur in het vooruitschiet, heeft het Fotomuseum de
huurovereenkomst met wederzijds goedvinden per 3t december 2017 beëindigd. Vanaf 1 januari 2018 betaalt het
museum rechtstreeks aan de dienst Stadsontwikkeling van de gemeente Rotterdam.

De verbouwing 2015-2017 is deels voorgefinancierd door de gemeente Rotterdam. Deze voorfinanciering betaalt
de stichting Las Palmas Cultuur in twaalf jaar terug via een opslag op de huur. Deze terugbetaling is gestart per l
november 201ó en wordt na rato doorgefactureerd aan de drie partners waaronder het museum. Met
rechtstreekse huurovereenkomst met de gemeente Rotterdam zal deze terugbetaling worden
voor het deel dat hêt museum betrêft. Vanaf 1-1-18 betaalt het Fotomuseum dit bedrag

ïei rrle-::rirrrlie

en Blok
gemeente Rotterdam

rechtstreeks

8



Toellchtlng op de balans per 3í decêmbêr 2018

Activa

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

Aangekochte
collecties

€
Stand per 1 januari 2018

Aanschafwaarde o

Geactiveerde aankoopsubsidie O

Cumulatieve afschrijvingen tot I januari 2018 O

Boekwaarde per 1 januari 2018 O

Mutaties

lnvesteringen 2018

Af schrijvingslast 2018

Afschrijvingen 2O18 ten laste van egalisatiereserve

Stand pêr 31 december 2018

AanschafwaaÍdê

Geactiveerde aankoopsubsidie

Cumulatieve afschrijvingen tot 31 december 20'18

Boekwaarde per 31 december 2018

167.677

0

-23,748

143.929

1.28ó.559

0

-t.00ó.780

279.779

0

0

-13.973

-13.973

113.351

-64.620

0

48.731

VerbouwÍng

167.677

0

-37.721

129.956

lnventaris en
inrichting

€

Totaal

113.351

-64.620

-13.973

34.758

3l-12-20t7

€

1.118.882

o

-983.032

135.850

0

0

0

o

0

0

0

0

1.232.233

0

-1.O47.652

184.581

1.399.910

0

-1.085.373

314.537

De afschrijvingen zijn gebaseêrd op de volgende geschatte economische gebruiksduur van de materiële vaste activa.
Verbouwing 12 jaar

lnventaris en inrichting; 4 - bjaar

2 Voorraden

3t-12-20t8

Voorraden
Voorziening voorraad

e€

103.710
-13.805
89.905

8f .7f 3
-10.972
7ó.801
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Vlottende activa

3 Vorderingen
Debiteuren
Te vorderen omzetbelasting
Te ontvangen subsidies
Overige vorderíngen en overlopende activa

Te ontvangen subsidies en bijdragen
BankGiroLoterij 2018
BankGiroloterij 2018
VSB Fonds 2017382
Elisa Mathilde fonds
Prins Bernhard Cultuurfonds
Volkskracht 175 / z nr. 305
Muller Fonds
St. Swart-van Essen t.b.v. Oorthuys

Overige vorderingen en overlopende activa
Vooruitbetaalde kosten tentoonstellingen
Te ontvangen bijdrage Museumjaarkaart
Creditnota's te ontvangên
Museumkaart
Nog te factureren
Overige vorderingen

Alle vorderingen hebben een looptijd korter dan 1 jaar

4 Liquide middelen
ING Spaarrekening
ING betaalrekening
ING rekening-courant
Rabobank rekening-courant
Kas
Kruisposten

3t-12-20í8 3l-12-2017
€

74.473
33.451

359.0óó
154.578

€

126.O'12

67.641
r20.500
470.577

621.568

200.000
15.89ó

30.000
5.000

95.ó70
5.OOO

5.000
2.500

784.730

200.000
21.775

15.000
54.000

0
1.500

50.000

359.0óó

0
ó0.881
16.426
30.313
12.984
33.974

342.275

7 4.481
9ó.930

0
34.662

42.729
154.578 248.802

o
339.81ó

'1.001

32.471
8.676

715

13 r.8ó3
3ó2.053

153

1.581

17.524
ó9.135

382.678 582.310
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Passiva

Eigen Vermqgen

5 Algemene reserve
Stand per 1 januari
Onttrekking uit rêsp. toevoeging aan de Algemene Reservê
Stand per 3l december

7 Egalisatierekening investeringsbijdragen
Stand per 1 januari
Vrijval:
Dotatie: Verbouwingsbijdrage
Stand per 3l december

8 VoorzieningHuuregalisatie
Stand per 1 januari
Dotatie
Stand per 31 december

9 Langlopende schuld servicekosten
Stand per 1 januari
Onttrekking
Stand per 31 december

20t8

-169.927
-1.5ó3

2017
€ €

-132.984
-3ó.943

De Algemene reserve heeft betrekking op exploitatie overschotten/tekorten. Deze reserve kan
worden aangewend ten behoeve van de doelstelling van de Stichting.

ó Eestemmingsfonds OCW
Stand per 1 januari
Onttrekking uit resp. toevoeging aan Bestemmingsfonds OCW
Stand per 3l december

Langlopende Schulden

-171.490

20t8

-169.927

2017
€

0
o

€

2.220
-2.220

0 0

2018 2017
€ €

143.928
-13.973

100.37ó
-14.624
58.17óo

129.955 143.928

20t8 2017
€

211,621
47.177

€

1s5.950
55.ó71

258.798 211.621

20í8 20í7

38.7?3
38.723

0 0

€

0
0

€
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3t-12-2018

3ló.419
31.A72

ó98.134
45.000

100.000

€ €
lO Kortlopende schulden
Crediteuren
Belastingen en premies sociale verzekeringen
Overige schulden en overlopende passiva
Nog te besteden subsidies
Vooruitontvangen subsidie OC&W

Belastingen en premies sociale verzekeringen
Te betalen loonheffing en sociale lasten
Te betalen pensioenen

Overige schulden en overlopende passiva
Reservering vakantiegeld en vakantiedagen
AÍ te dragen auteursrechten
E-tickets
Te betalen overige posten
Te betalen huur en servicekosten korte termijn
Vooruit ontvangen bijdragen tentoonstellingen
Te betalen accountants- en administratiêkosten
Te betalen rênte en bankkosten
Vooru itgefactu reerd

Nog te besteden subsidies en bijdragen
Parademuseum e.a.
Ata Kando
Johan van der Keuken
Collectors council

813.3'15

33.994
520.113

70.57 4

o
1.191.425

30.781
1.091

75.991

44.597
1.000

319.01ó

216.868
0

30.000
12

10.ó50

1.437.99ó

33. t18

876
31.872 33.994

85.543
57.08ó

285.439
65.447
3.000

22.TO0
898

0
ó98.134 520.113

3t-12-20í8 3l-t2-20t7

69.37 4

20.000

€

1.200

e

0
0

25.000 0
0

45.000 70.57 4

Ter ide|lirficotie

en Blok
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Toelichting op de exploltatierekening over 2Ot8

l1 Publie_ksinkomsten
Bedrijf svoering: museumwinkel, kof Íiebar
ïentoonstellingen: entreegelden

12 Sponsorinkomstên
Sponsoring en partnerships

13 Overige inkomsten
Fotoverkoop / auteursrechten
Conserveren en restaureren
Adviesopd rachten
Tentoonstellingen; reizend

14 Overige subsidies/bijdragen uit publieke middelen
Projectsubsidie Gemeente Rotterdam, Salgado
Projectsubsidie Gemeente Rotterdam, ombuiging

15 Overipe biidrapen uit orivate middelen
Wertheimer Fonds inzake legaat
Overige bijdragen uit private middelen:

P a r t ic u lie ren in c l- vr ie n de n ve re n ig inge n
Private fondsen

1ó Overige bijdragen uit soede doelen
BankGiro Loterij - structureel
BankGiro Loterij - incidenteel

Resultaat 2Oí8 Begroting 2Ol8 Resultaat 20ï

€

287.950
ó50.50ó

265.200
ó12.OOO

475.53ó
709.39ó

938.45ó

185.332
185.332

107.100
107.100

35.000
35.000

88.58ó
44.149
47.57?
84.040

877.200 1,184.932

124.686
37.948
38.802

0

112.200
83.355

0
30.ó00

201.436 226.155 264.347

0
0

0
0

50.000
100.000

0 150.O00

395.ó70 300.000

45.900
239.700

52.842
93.400

300.000

ó9.950
142.312

541.912 585.ó00 512,262

200.000
90.078

200.000 200.000
44811

290.O78 200.ooo 244.811

Ter jrle.r:ilicoi:r:

en Blok
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Resultaat 2Ol8 Begroting 2Ot8 Resultaat ZO|T

€ €

17 Salarislasten
Loonkosten
Sociale lasten
Pensioenlasten
Overige personeelskosten

Directie en bedrijfsvoering
Afdeling Collecties
Afdeling Presentaties

18 AÍschrijvingen
Afsch rijv ingskoste n
Onttrêkking uit egalisatiereserve
Totale af schrijvingslast

19 Aankooen
Aankoop Werner Mantz t.b.v. tentoonstelling

20 Overige lasten
Beheerslasten
Activiteitenlaste n

Kostprijs van publieksinkomsten

1.007.1ó4

175,85ó

73.563

220.185

1.04ó.805

18ó.798

107.196

210.474

1.014.289

183.2ó5

74.802
328.493

1.476.768 1.551.272

Gedurende het boekjaar waten22,23 Íte in dienst (2017:24,48 fte). Dit is als volgt verdeeld over de diverse afdelingen

20t8 20í8

1.ó00.849

2017

7,20

9,37

5,óó

7,20

8,20
ó,10

7,49

10,20

6,79
22.23 21,50 24,48

Resultaat 2O18 Begroting 2Ol8 Resultaat 2Oí7

€ € €

78.593

-13.973

93.049
-14.299

ó3.981

-14.624
64.620 78.750 49.357

75.000 00
75.OOO 00

31ó.485

90ó.7ó3

303.677

298.361

819.8ó0

173.400

372.972

1.O04.269

333.ó17
1.526.925 1.291.621 1.710.858

Ter iilerlificritie

en Blok
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WNT-verantwoording 2018 Nederlands Fotomuseum

PelI januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topf unctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) ingegaan. Deze
verantwoording is opgesteld op basis van de volgende op Nederlands Fotomuseum van toepassing zijnde regelgeving: Het algemene
WNT-maximum, Het bezoldigingsmaximum in 2018 voor Nederlands Fotomuseum is € 189.oo0. Dit geldt naar rato van de duur en/of
omvang van het díenstverband.

1. Bezoldiging topf unctionarissen 20'18

1a. Leidinggevende topfunctionarissen en gewezen topfunctionarissen met dienstbetrekking. ïevens leidinggevende
topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling[t]

Functiegegevens Directeur Directeur

Aanvang[Z] en einde functievervulling in 2018 1/1 - 31/08 15/11 - 31/12

Omvang dienstverband (in fte) 1

Gewezen topf unctionaris? nee nee

(Ficiieve) dienstbetrekking? nee nee

lndividueel WNT-maximum 189.000 189.000

Maximum naar rato in 2018 12ó.000 23.625

Beloning ó1.56ó 13.800

Belastbare onkostenvergoedingen

Beloningen betaalbaar op termijn 7.703 961

S u btotaal 69.269 14.761

-/- Onverschuldigd betaald bedrag

Totaal bezoldíging 69.269 14.7 61

Verplichte motivering indien overschrijding

Gêgevens 2017

Aanvang en einde functievervulling,in 2017 1/1 - 31/12 n.v.t

Omvang dienstverband 2017 (in fte) 1

Beloning 86.728

Belastbare onkostenvergoedingen

Beloningen betaalbaar op termijn 13.3 84

ïotaal bezoldiging 2017 100. t12

BedÍagen x € 1 J.B.M. Donker
Visschedi k

R.A,IV.

Ter:,i; -:l'ii',rir.

en Blok



Functie(s) Voorzitter Lid RvT Lid RvT Lid RvT Lid RvT Lid RvT

Duur dienstverband 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 7 /9 - 31/12

ndividueel WNï-maximum[5] 28.350 18.100 18.100 18.100 18.100 18.100

Bezoldiging 2018

Beloning

Belastbare onkostenvergoedingen

Beloníngen betaalbaar op termijn

Subtotaal[ó] o 0 0 o

-/- Onverschuldigd betaald bedrag

0Totaal bezoldigíng 2018 0 0 0 0

Gegevens 2017

Duur dienstverband in 2017 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 7/6-31/12 n.v.t.

Omvang dienstverband 2017 (in fte) 1 1

Bezoldiging 2017

Beloninp 2017

Belastbare onkostenvergoedingen

Beloningen betaalbaar op termijn

Íotaal bezoldisins 2017 0 0 0 0

ndivídueel WNT-maximum 2017 2 8.350 18.900 18.900 18.900 18.900

Bedragen x € 1
G.A.J.M. de

wit
C.P. van
Zan t en

[,1.4.

Scheltema
H. Bongers l/1. Rotteveel F. Bergsma

1c. Toezichthoudende topf unctionarissen[4]

2. Uitkeringen wegens beèindiging dienstverband aan topfunctionarissen met of zonder dienstbetrekking

Betreffende categorie was ín 2018 niet van toepassing voor de instelling

3. Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met dienstbetrekking die in 2oi8 een bezoldiging
boven het individuele WNT-maximum hebben ontvangen[7].

Er zijn in 2018 geen ontslaguitkeringen betaald aan overige functionarissen die op grond van de WNT dienen te worden vermeld, of die
in eerdere jaren op grond van de WOPT of de WNT vermeld zijn of hadden moeten worden.

3a. Bezoldiging enlof ontslaguitkering niet-topfunctionarissen[8]

Betreffende categorie was in 2018 niet van toepassing voor de instellíng.

ïer rri::'.r'ir:irirr

en Blok



I

9 185.332

Eigen ínkomsten

938.45 ó

ó50.s0ó

2 87.9s0 287.950

4r Publieksinkomsten buitenland

ó Sponsorinkomsten & partnerships

Totaal overige directe inkomsten (ó+7+8)

Kaartverkoop

185.332

3 Overige publieksinkomsten

5 Totaal Publieksinkomsten (1+4)

7 Vergoeding coproducent

8 Overige directe inkomsten

Publieksinkomsten binnenland (2+3)

938.45ó 938.45ó

938.45ó

ó50.50ó

r 185.332

185.332

10 1.r23.788 1. t23.788

Ió Totaal bijdragen uit private middelen (12+t3+t4+15) 1.033.42ó 501.O92

17 .614Private middelen - particulieren incl. vriendenvereniging 52.442 17 .614

Private middelen - bedrijven

Private middelen - goede doelenloterijen

414.720

15

14 Private middelen - private f ondsen

290.07 8 290.O7I

ïotaal Directe inkomsten (5+e)

11 lndirecte inkomsten

201.43ó

489.070 193.400

17.614

201.4g6

195.ó70 100.000

117.614

17 Totaal eigen inkomsten {tO+tt+to) 414.720 117.6142.157.214 r.ó24.880

Totaal structureel OCW (20+21+22+23) 1.288.ó54 8ó 424.31t9

18 Baten in natura

20 OCW: Regeling specif iek cultuurbeleid (publieksactiviteiten) 8ó4.337 8ó4.337

2't 2.133.154 1.708.837 424.317

28

29 2:133.154 1.708.837 424.317

OCW: Erfgoed onderdeel huisvesting

OCW: Erfgoedwet onderdeel collectiebeheer

OCW: Kaderregeling exploitatiesubsidies onderzoek en wetenschap

25 Totaal structureel Gemeente 844.500

Totaal structureel publieke subsidie overige

Totale s tructurele pu bl ieke subs id iês (t9 +24+25 +zo)

424.317

2

424_317

24 Totaal structureel Provincie

844.s00

lncidentele publieke subsidies

Totaal subsidies (27+28)

23

22

.LASTEN

1.47 6.768 592.881 327 .07 6

2 Huisvestingslasten

3 Afschrijvingen 21.540

i5.000

1.526.925 115.73 8

116.221

5 973.362

Pers o neelslasten

4 Aankopen

erige lasten

55ó.811

1.147.95r

64.620

398.973

21.540

75.000

437.826

(32.763

21.540

1.346.962 8s4.eo4-l
l

462.960-Saldo uit gewone bedrijfsvoering (Totale Baten - Totale Lasten)

220- 220- 221

ó

Saldo rentebaten / -lasten

8 lvlutaties Aankoopf onds

903-

óó1-

OCW Model llc - Nederlands Fotomuseum 20't8 Publieks-
activiteiten

Collectie-
beheer

Algemeen
beheer

Totáal

'I ( rl t/\,lt it I ir./^i: lr'l\!r /ii Lr,, I Í:i: irlii a),?:;.1\).::tl:1i .i'{ ii1,ir{r\ /irrl/' lrib/,()'{'l' , 'ti, (ii)l

EXPLOITATIERESULTAAï (o+z+a) 'f.5ó3- 1.346.742 885.t24- 4ó3.181-

'1,(:',/,1 j I i..1.',il r{,i.tit .i.4t1 t 4),i:\títi'l,l:t, .9)Í;{;,?t1iir', :\\ii..)ii,';i/:..,, !Íj(rr;;,?2r,.

Ter i,ie"r:rarlttic
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Vaststelling en goedkeuring

Vaststelling door directeur/ bestuurder. 20 maart 2019

J.B.M. Donker

b o^lk

Goedkeuring door de Raad van Toezicht. 20 maart 2019

H. Bongers, voorzitter

ingmeester, secretarls

C.P. van Zanten

{W
M. Rotteveel

F. Bergsma

M.A. Scheltema

ó

Ter ide.i:rÍrcdtie

Kenmerken: Ministêrie OCW, Erfgoed 1217990, BIS 105ó848; Gemeentê Rotterdam

en Blok
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oudit

Hoek €n Elok Audit 8V.
Op ol onze offertes, oupr€enkomsten, diensten en prestoties zijn onze olgemene uoorwoord€n uon toepossing, die gedeponeerd
zin bij de KomeÍ von Koophondel te Roilerdom. Op uu, ueÍzoek ontvongt u von ons deze voorwdoíden.

Stotionspork 525

]]64 DA Sliedrecht

Postbus 3o7
tj6o AH Sliedrecht

T "3r (olr84 4968oo
F rll {o)18À Às 68 10

inÍo@hoekenblok.nl
www.hoekenblok.nl

Komer uon Kmphondel e4285885

8TW NLBr7r.6o.rz7Bor

IBAN Nt98 RABOo3r 6 388o4r
SIC RASONLaU

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Aan: het bestuur en Raad van Toezicht van Stichting Nederlands Fotomuseum

A. Verklaring oveÍ de in het jaarverslag opgenomen jaartekening 2018

Ons oordeel

Wij hebben de jaarrekening 2018 van Stichting Nederlands Fotomuseum te Rotterdam gecontroleerd

Naar ons oordeel:

' geeft de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling
van het vermogen van Stichting Nederlands Fotomuseum op 31 december 2018 en van het resultaat over
2018 in overeenstemming de in Nederland geldende van toepassing zijnde grondslagen voor de
Íinanciële verslaggeving, waaronder de 'Richtlijnen voor jaarverslaggeving', hoofdstuk 640
'Organisaties-zonder-winststreven', de bepalingen van en krachtens de Wet normering bezoldiging
topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT), het Handboek verantwoording
cultuursubsidies Instellingen subsidieperiode 2017-2020 en de Subsidieverordening Rotterdam 2014;

' zijn de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties over 2018 in alle van
materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand gekomen in overeenstemming met de in de
relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingery zoals opgenomen in de subsidiebeschikking en
het Handboek verantwoording cultuursubsidies Instellingen subsidieperiode20lT-2020.

De jaarrekening bestaat uit:
1. de balans per 31 december 2018;

2. de exploitatierekening over 2018;

3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en
andere toelichtingen;

4. de WNT-verantwoording 2018.

Morison KSis lndep€ndent mêmt êr
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De bqsis roor ons oorcleel

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse
controlestandaarden vallery het Accountantsprotocol cultuursubsidies instellingen 2017-2020 versie
februari 2019, SvR2014-subsidiecontroleprotocol genoemd in artikel 14 van de Subsidieverordening
Rotterdam 201"4 en het Controleprotocol WNT 2018. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn
beschreven in de sectie 'Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening'.

Wij zijn onaÍhankelijk van Stichting Nederlands Fotomuseum zoals vereist in de Verordening inzake de
onaÍhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante
onaÍhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en
beroepsregels accountants (VGBA).

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

B. Verklaring oveÍ de in het jaarverslag opgenomen andere informatie

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere informatie die
bestaat uit:
. het bestuursverslag;
. het verslag van Raad van Toezicht;
. het model IIc voor de categoriale en functionele exploitatierekening Musea;
. de overige gegevens.

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijnwij van mening dat de andere informatie:
r met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen beva!
' alle informatie bevat die op grond van de 'Richtlijnen voor jaarverslaggeving', hoofdstuk 640

'Organisaties zonder winststreven' en het Handboek verantwoording cultuursubsidies Instellingen
subsidieperi ode 2017 -2020 is vereist.

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen
vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen
bevat.

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de 'Richtlijnen voor jaarverslaggeving',
hoofdstuk 640'Organisaties zonder winststreven' en de Nederlandse Standaard 720.Deze werkzaamheden
hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het bestuursverslag
en de overige gegevens in overeenstemming met 'Richtlijnen voor jaarverslaggeving', hoofdstuk 640
'Organisaties zonder winststreven' en het Handboek verantwoording cultuursubsidies Instellingen
subsidieperi ode 2017 -2020.

17
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C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening

Verantzooordeliikheden aan het bestuur en de raad aan toezicht aoor de jaarrekening

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in
overeenstemming met 'Richtlijnen voor jaarverslaggeving', hoofdstuk 640 'Organisaties zonder
winststreven', het Handboek verantwoording cultuursubsidies Instellingen subsidieperiode 2017-2020, de
Subsidieverordening Rotterdam 201.4 en de bepalingen van en krachtens de WNT. Het bestuur is ook
verantwoordelijk voor het rechtmatig tot stand komen van de in de jaarrekening verantwoorde baten en
lasten alsmede de balansmutaties, in overeenstemming met de in de relevante wet- en regelgeving
opgenomen bepalingery zoals opgenomen in de subsidiebeschikking en het Handboek verantwoording
cultuursubsidies Instellingen subsidieperiode 2017 -2020.

In dit kader is het bestuur tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het bestuur
noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening en de naleving van die relevante wet- en regelgeving
mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude.

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de instelling in staat is om haar
werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemde verslaggevingsstelsels moet het
bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het
voornemen heeft om de instelling te liquideren of de activiteiten te beëindigen of als beëindiging het enige
realistische alternatief is.

Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de
instelling haar activiteiten in continuïteit kan voortzettery toelichten in de jaarrekening.

De raad van toezicht is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van financiële
verslaggeving van de instelling.

Onze aerantwoordelijkheden aoor cle controle aan de jaarrekening

Onze verantwoordelijkheid is het zodanigplannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee
voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het
mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken.

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zljn materieel indien redelijkerwijs kan
worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zrjn op de economische
beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard,
timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende
afwijkingen op ons oordeel.
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Een meer gedetailleerde beschrijving van oÍrze verantwoordelijkheden is opgenomen in de bijlage bij onze
controleverklaring.

Sliedrecht, 20 maart 2019

Hoek en Blok Audit B.V

Paraaf voor identificatiedoeleinden:
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Bijlage bij de controleverklaring:

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant
professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaardery
het Accountantsprotocol cultuursubsidies instellingen 2017-2020, het SVR2014-subsidiecontroleprotocol
genoemd in artikel '1,4 van de Subsidieverordening Rotterdam en het Controleprotocol WNT 2018 en

ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen.

Onze controle bestond onder andere uit:
. het identificeren en inschatten van de risico's dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang

bevat als gevolg van fouten of fraude, dan wel het niet rechtmatig tot stand komen van baten en lasten
alsmede de balansmutaties, het in reactie op deze risico's bepalen en uitvoeren van
controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis
voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter
dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk
nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van
de interne beheersing;

' het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel
controlewerkzaamheden te selecteren die passend zljn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden
hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van
de stichting.

' het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving, de
gebruikte financiële rechtmatigheidscriteria en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door
het bestuur en de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan;

' het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is.
Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en
omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de instelling haar activiteiten in
continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaa!
zijn wij verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde
toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zljn, moeten wij onze verklaring
aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van
onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden
dat een instelling haar continuïteit niet langer kan handhaven;

' het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen
toelichtingen; en

' het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en
gebeurtenissen en of de in de jaarrekening verantwoorde baten en laten alsmede de balansmutaties in
alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijn gekomen.

Wij communiceren met de raad van toezicht onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de

controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomery waaronder
eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing.

20



:o
Êo
EcÊO
íi --EO

=oÈJ-

c
G

Ga
o.o
&
Gq
Eo
UO
qo
c

s
o
cq)
{t)

o
:5
o

o
o
<to€oo
a
6
d
6
6È
N
!
o
oqt

ul

too
.9
(,

.@

.g

ë
o

I
o
Ec
o
:z

-:<
o)
o
No

co

c)(Í,q
lí,
o\

o
(v,
a?
o
6

A,Ioq
$t

t\
o.ó
r'i

<foq,
oo\
co

rÍ)
(\lq
t\
t\

ts
\oq
N(t
st

(Y)\
o(',

o
o
Eo
E
ooo

o
(\I
a?

o

(t

9tÍ,
t\
o.q
o

sfo
co

oo(\t{
o,
C\f
ro
.f

ts
o
or
.9
(o
.9ï
o,
É.

c
o
UD

.=
c)
6c
o
o
C
o)
F

o\ C
o.:
o
.=
.:
o

Àr
IS o .o t\ o(t

.Y
o
o
No

co

ooo
cto

oo
Io
o.

ooq
\o

ooq
(r)

ooq
ooo
o
C'

ooo
ciÈ

ooo
o
ro(t

ooq
LO
rí)
<\t

o
o
Eo
C
o)
o,o

ooo
o

ooq
\o

ooq
(')

ooo
ooq
sf

ooo
+

@
o
$t
có
E.
C
o
=o
.Ë
.=
o

co
oo
.c
o
a
c
o
o
c
o
F

.o co
.Ë
o
.=
.:
o

rí) ]S ao (Í) È- Àl
(9

.Y
o
o
N
o)
dl

o
1í)
(\l
G
@

o
@

óó

o.
.o
@

(íj
o.
6
r'i

o.o
(Y)

t\
c')q
g,

(t
st
Ít
t!

o.
.o
Ë
\o(t

\o
o.q
ol
ro
(\I

o
o
E
oc
6oo

.o

9
C'

|r)
<f
6

(')
o.
@
ri

o"o
(v)

*oo
9
rí,

€
OJ

o\

ó
o
ot
.9
C'
.9
6
c)
É.

c
obt

_€
o
oc
oo
c
o
F

t- c
o)r
o
Ë
.:
o

N st <! (9 F. o
ct

co
bo
.=
6
o
Ê,
o
o
C
o
o

J

r
E:=
F

rÍ)
+
st
+
ft
+
(\t

c
o

-)<o
o
N
o

_o

6
C'

o
F

co
L
o
o
N
o
-o
o
.9

OD
o
É.

o
o-
c
o
.Y
o
o
No
ao

o
c
o

-Yo
o
No
ÍÍ)

o
E
o
-o
E
c
o
.Y
o
o
N
o
d)

(!
(B

o
c(,

-\<
q)
o
N
c)
-a
c(!
o
qt
o

oo
o_(,

c
o

-:ao
o
No

_o

,o
(5

o

c
oj
o
o
N
o
!
oE
c.
o
d

oó

co
-Yo
o
N
c)a
c)qo

o
o

(É
(É

o
o
.Ëo
-o
c)

=c
og
(l)
o
N
(l,
d)

c
c).:
o
.=
.2
o
(U

c
c.)
!c
ooo
so
o
oc.
o

U)

.9
E
E
ooE
c)
oo,

IIJ

o
.s
o
o-
có
(u(í

=

o
có
(l
(0
B

o

o
-o
E
c
(U

{6
(u
3

c
(l)
.:
o.:
.:
o(t
o
ó
-oc
o
o-
o

=l
+o
co.:
o
.Ë
.=
o(Í
oq0

o
o
Ë
(É

o
F

C
oq0
.=
o
o
É,
o
o
c
o
F Àt (v) <t g, \o F. €

oÍq
-oo
3
o
o

-Yo
o
N
o
-o
o

J
.9c
f
ï
c
(d

c
o
,Ë
c,
Ë

o
(U

o
.9
o
o6 o ol C' \t aí)

ó
(d

I
C)
o
!
.99

o

(5
(g

I
o
o
!
.99

'=
:E

E

0)

J
E
o
o

LL

!
cs
0)
!
0.)z

o
$to
Àt

It\
o
ol
C
o
o
(d

.oo

.c

.9
(U

v)
o
o-

o
uo
(d

:=o



Bijlage ll Personeel en vrijwilligers

Personeelslasten € fte € fte € fte
1 Waarvan vast contract 1.270.146 21,47 € 1.449.272 21,O € 1.350.439 22,93
2 Waarvan tijdelijk contract 44.ó50 0,75 o € 91.524 1,55

3 Waarvan inhuur 161.972 3,4 € 102.000 2,5 € 158.887 3,41

4 Personeelslasten totaal 1.476.768 25,63 € 1.551.272 23,5 €'t.ó00.850 27,89

Vrijwilligers Aantal Aantal Aantal
5 Vri.iwilligers; fte 3,O 1,2 2,98
6 Vrijwilligers: personen 62 I 62

,;1..1:r:i li:; ril I i. y , ,:,ritir,,l ,i 'i.' ir i, I r. :,i'i '.,i]l,t. 1,,..i ,], l, :r.t il

T€r i{leiliiíríiililc

Kenmerken: Ministerie OCW, Erfgoed 1217990, BIS'lO5ó848

en BIok



L] Hoek en Blok
oudit

VERTROUWELIIK

Stichting Nederlands Fotomuseum
T.a.v. het bestuur en de Raad van Toezicht
Wilhelminakade 332
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1164 DA SliedrÊcht
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Datum
Referentie
Betreft

20 maart2019
H A I jk I P 017 630 I 2300 .b c2

rapport van feitelijke bevindingen

Opdracht
Wij hebben overeengekomen specifieke werkzaamheden verricht met betrekking tot Model III voor de
prestatie 2018. De opdracht is met u overeengekomen en heeft als doel te komen tot het rn Artikel 2.27,

tweede lid van de Regeling op het specifieke cultuurbeleid genoemde rapport van feitelijke bevindingen
over de prestatieverantwoording. De overeengekomen specifieke werkzaamheden zijn door het Ministerie
van OCW vastgelegd in Hoofdstuk 3 van het Accountantsprotocol Cultuursubsidies Instellingen20lT-2020
(februari 2019).

Verantwoordelijkheden
Het is uw verantwoordelijkheid om te bepalen of de overeengekomen specifieke werkzaamheden
toereikend en geschikt zijn voor het hierboven beschreven doel.

Wij hebben onze werkzaamheden verricht in overeenstemming met de Nederlandse Standaard 4400N,
'Opdrachten tot het verrichten van overeengekomen specifieke werkzaamheden'. Bij het uitvoeren van deze
opdracht hebben wij ons gehouden aan de voor ons geldende relevante ethische voorschriften in de
Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants (VGBA).

Werkzaamheden en bevindingen
In deze paragraaf is een beschrijving van de uitgangspunten, overeengekomen specifieke werkzaamheden
en feitelijke bevindingen opgenomen. Wij doen geen uitspraak over wat de feitelijke bevindingen betekenen
voor Model III voor de prestatieverantwoording 2018 in zijn totaliteit. U zult hierover een eigen afweging
moeten maken waarbij u gebruik kunt maken van dit rapport van feitelijke bevindingen en eventuele andere
beschikbare informatie.

Ho€k €n Blok Audit BV.
Op 01 onze offertes, oveEpnkomster, dipnsten en prestoiies zijn onze olgÊmpne uoorwoorden vcn toepogsing, die qedeponeerd

zljn bij de Komer uon Koophondel te Rotterddm. Op uw uprzoek ontvongt il uon ons deze voorwdoíden.
Morison KSis incleoendent nembeí
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Wij hebben de prestatiegegevens in de prestatieverantwoording onderzocht door de in het
Accountantsprotocol voorgeschreven onderzoekswerkzaamheden uit te voeren.

In overeenstemming met de opdrachtvoorwaarden zijnwij nagegaan of:
1. het proces van verzamelery vastleggery verwerken en verstrekken van de prestatiegegevens in opzet is

beschreven;
2. in de beschrijving van dit proces beheersingsmaatregelery waaronder functiescheiding, zijn opgenomen

om de juistheid en volledigheid van de prestatiegegevens te waarborgen;
3. de verantwoordelijkheden en bevoegdheden met betrekking tot het proces zijn vastgelegd;
4. het proces en de daarin opgenomen beheersingsmaatregelen bestaan conform de beschrijving;
5. alle in de verantwoording opgenomen prestatiegegevens overeenstemmen met de vastlegging daarvan

in de desbetreffende onderdelen van de administratie;
6. in alle gevallen dat de prestatie zijn geschat, dit feit en de daarbij gehanteerde methodologie in de

verantwoord íng zijn vermeld;
7. in alle gevalle dat de prestatiegegevens zijn geschat, de schattingen zijn bepaald overeenkomstig de

methodologie zoals uiteengezet in de verantwoording;
8. de prestatiegegevens niet strijdig zijn met de financiële gegevens in de financiële verantwoording.

Uit ons onderzoek is gebleken dat:
1. het proces van verzamelen, vastleggerL verwerken en verstrekken van de prestatiegegevens is

beschreven in de procesbeschrijving'Procesbeschrijving Prestatie-indicatoren' van mei 2018;

2. in de beschrijving van het proces beheersingsmaatregelen zijn opgenomen om de juistheid en

volledigheid van de prestatiegegevens te waarborgery waaronder functiescheiding tussen afdelingen
Bedrijfsvoering, Presentaties, Marketing en Educatie en interne controle door afdeling Bedrijfsvoering;

3. de verantwoordelijkheden en bevoegdheden met betrekking tot het proces zijn vastgelegd in de
procesbeschrijving'Procesbeschrijving Prestatie-indicatoren';

4. blj een deelwaameming van "ijf prestatiegegevens het proces en de daarin opgenomen
beheersingsmaatregelen bestaan conform de beschrijving;

5. de in de verantwoording opgenomen prestatiegegevens overeenstemmen met de vastlegging daarvan
in de desbetreffende onderdelen van de administratie, zijnde kassasysteem en het
collectiere gistratiesysteem;

6. de openbare activiteiten een schatting bevattery welke feit en de gehanteerde methodologie is toegelicht
in de verantwoording;

7. de geschatte prestatiegegevens zijn bepaald overeenkomstig de uiteengezette methodologie;
8. de prestatiegegevens niet strijdig zijn met de financiële gegevens zoals opgenomen in de jaarrekening

2018 alsmede niet strijdig met de inhoud van het bestuursverslag.
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Beperking in verspreidingskring en het gebruik
Bij het opstellen van deze rapportage is rekening gehouden met de verwachtingen van de beoogde
gebruikers. Daarom is deze rapportage alleen bestemd voor Stichting Nederlands Fotomuseum en het
Ministerie van OCW. U kunt deze rapportage niet aan anderen afgeven zonder onze toestemming tenzij
wettelijke voorschriften anders bepalen.

Met vriendelijke groet

Hoek en B.V

van

Paraaf voor identificatiedoeleinden:



lV Afrekenbare prestaties
en indicatoren 2018 -dÊ. Gemeente Rotterdam

Collectiebeherende en -presenterende instellingen

l. Afrekenbare prestaties

Prestaties per Jaar

Aantal wisselende tentoonstellíngen 7 in het museum + 7 buiten het museum

Aantal uren openstelling per week 3ó

De def inities zijn als volgt;
Aantal wisselende tentoonstellingen: het gaat om tentoonstellingen die buiten de vaste opstellíng
worden georganiseerd.
Aantal uren openstelling: het aantal uren op jaarbasis dat uw instelling toegankelijk is voor publiek.

ll. Niet af rekenbare indicatoren

Kengetallen per Jaar indien van toepassing: waarvan

gemeentelijk eigendom

Aantal objecten 5.5ó7.ó00 100.000

- waarvan op zaal 441 0

Aantal verwervingen 15.OOO o

Aantal afgestoten objecten 0 0

Registratiegraad l3%, waarvan
24.46'l in 2o1a

40%

Restauraties 18.307 0

Aantal verkregen bruiklenen 526 n.v.t

Aantal verleende bruiklenen 'fl1 0

Toelichting

Deze kengetallen betreffen de collectie die uw instelling beheert. Voor instellingen die een
gemeentelijke collectie beheren, vallen deze kengetallen onder uw beheerovereenkomst met de
gemeente.
Def inities:
* Objecten: aantal objecten in de collectie en het aantal dat op zaal hangt
* Verwervingen: aantal aankopen en schenkíngen, géén bruiklenen
* Aantal afgestoten objecten: in de tweede kolom geeft u aan of het om gemeentelijk eigendom gaat

dat via het gemeentelijk protocol is ontzameld
* Registratiegraad: percentage geregistreerde objecten
* Restauratie:aantal gerestaureerdeobjecten
{. Verkregen bruiklenen: uit publíeke of particuliere collecties verkregen bruiklenen ín binnen- en

buitenland
* Verleende bruiklenen: aan publieke of particuliere collecties uitgeleende bruiklenen in binnen- en

buitenland

Ter iílc-'riríi(Íriru

Kenmerk: Gemeente Rotterdam SU8.17.05.00375.S8SA
en Blok



3. Overige kengetallen

Het aantal bezoeken wordt als kengetal verplaatst naar apart raster Publieksbereik en geldt voor alle
Cultuurplaninstellingen.

4. BKV-gelden

Onderstaande prestatie-indicator heeft betrekking op instellingen die BKV-gelden ontvangen en die
vallen binnen de categorieën'Presentatie-instellingen Visuele kunsten'en 'Collectiebeherende en -
presenterende instellingen':
CBK, Chabot Museum, Museum Boijmans Van Beuningen, Nederlands Fotomuseum, Roodkapje, Showroom
MAMA, V2-, Villa Zebra, VlVlD, Witte de With, WORM

BKV-gelden per jaar

Percentage inkomensvormende activiteiten 72,78 %

Toelichting: minstens Toy" van de activiteiten van de instelling die BKV-geld ontvangt, moet
irikomensvormend* zijn (collegebesluit 2009 naar aanleiding van de evaluatie van het BKV-beleid).

* lnkomensvormend is het bedrag dat een kunstenaar ter beschikking krijgt als honorarium, fee of
inkomen uit salaris op basis van een arbeidsovereenkomst. lnkomensvormend zijn alle inkomsten van
een kunstenaar uit hoofde van zijn kunstenaarschap minus de omzetbelasting en minus directe,
toerekenbare projectkosten. Toerekenbare projectkosten: uitsluitend betalingen aan derden die bij de
uitvoering van het project betrokken zijn, dus niet de eigen uren van de kunstenaar voor het project,
evenmin algemene en vaste bedrijfskosten van de kunstenaar die eventueel aan het project
toegerekend kunnen worden.

Ter ide'r'.iÍrí,0tir

Kenmerk: Gemeente Rotterdam SUB.t7.o5.oo375.SBSA
en Blok



V Cultuureducatie,
af rekenbare prestaties 2018

.{rát* Gemeente Rotterdam

Cultuureducatie-instellingen
De afrekenbare prestatieindicatoren bij educatie-instellingen zijn het aantal deelnames en het aantal
docentcontacturen.

* De categorieên met een * zijn afrekenbaar.
** ln 20Í8 ontving het Fotomuseum 1.8ó9 leerlingen uit het Primair Onderwijs in het museum. Daarnaast

deden 7.54ó PO-leerlingen mee aan programma's van het Fotomuseum via de Erf goedcoalitie.

De deÍinities zijn als volgt:
Bij educatie binnen het onderwijs gaat het om leerlingen die in het kader van primair onderwijs, voortgezet onderwijs of middelbaar
beroepsonderwijs binnen het curriculum van de school deelnemen aan de activiteiten. Van deze activiteiten wordt u gevraagd om het
aantal deelnames en het aantal docentcontacturen in te vullen. Onder een docentcontactuur veístaan we een klokuur waarin een
docent lesgeeft oÍ leerlingen begeleidt. Een docent is een persoon die onderwijs verzorgt in dienst of in opdracht van de culturele
organisatie. Door het aantal docentcontactuÍen te delen door het aantal deelnames kan de intensiteit van dê activiteiten worden
gemeten. Het aantal docentcontacturen wordt op de volgende manier berekend: Aantal lesweken x aantal klokuren dat een docent per
week lesgeeft x aantal docenten.
Bij activiteiten die in de vrije tijd van deelnemers plaatsvinden, gaat het om activiteiten die buiten het curriculum van de scholen
vallen. Deze activiteiten vinden buiten schooltijd plaats met vrijwillige deelname. EÍ woÍdt wederom van u gevraagd om het aantal
deelnames en het aantal docentcontacturen in te vullen, Ook wordt een onderverdeling in deelnemers tot 25 jaar en deelnemers vanaf
25 jaaÍ gehanteerd. Bij het aantal cultuureducatieve activiteiten maken we onderscheid tussen activiteiten binnen het onderwijs en
activiteiten in de vrije tijd.

TeÍ irle'rrfiÍïLrs

Educatie 2018

Binnen het onderwijs Primair Onderwijs' Voortgezet
OnderwijsÊ

Middelbaar
Beroeps

Onderwijs'

Deelnames g.4l5ri 3.893 309

Docentcontacturen 376 219 45

ln de vríje tijd jonger dan 25 jaar* 25 jaar en ouder

Deelnames 5.5ó0 5.óOO

Docentcontacturen 45 80

Aantal activiteiten
binnen het onderwijs

Aantal
activiteiten inde

vrije tijd

Cultuureducatieve activiteiten 12 17

Kenmerk: Gemeente Rotterdam SUB.t7.O5.OO375.SBSA
en Blok
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ASSURANCE.RAPPORT VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Aan: het bestuur en de Raad van Toezicht van Stichting Nederlands Fotomuseum

Afgegeven ten behoeve van de gemeente Rotterdam in het kader de verstrekte subsidie op basis van de
Subsidieverordening Rotterdam 2014.

Opdracht en verantwoordelijkheden
Wij hebben de door ons gewaarmerkte inhoudelijke subsidie-verantwoording (enkel de afrekenbare
prestaties) als onderdeel van de totale subsidieverantwoording voor de Gemeente Rotterdam in bijlage IV
'Afrekenbare prestaties' en bijlage V 'Cultuureducatie, afrekenbare prestaties 2018' inzake de
gesubsidieerde prestaties van Stichting Nederlands Fotomuseum te Rotterdam over 2018 onderzocht. Het
bestuur van de stichting is verantwoordelijk voor het opstellen van deze inhoudelijke
subsidieverantwoording in overeenstemming met de Subsidieverordening Rotterdam 2014 en de
verleningsbeschikking.

Het is onze verantwoordelijkheid een assurance-rapport met redelijke mate van zekerheid inzake deze
inhoudelijke subsidieverantwoording zoals hierboven beschreven te verstrekken.

Werkzaamheden
Wij hebben onze werkzaamheden verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de
Nederlandse Standaard 3000A "Assurance-opdrachten anders dan opdrachten tot controle en beoordeling
van historische financiële informatie" en het SVR2014-subsidiecontroleprotocol genoemd in artikel 14 van
de Subsidieverordening Rotterdam 2014.

Ho€k en Blok Audit B.V.

Op ol onze offettes, overeenkomsten, djerslen en p.estoties ztn onze algemene voorwoorden von toeprssing, die qedeponeeÍd
zijn bU d€ Komeí uon Koophondel te RótteÍd6m. Op uw verzoek ontuonqt u vcn ons dez€ vooíwoorden.

Morison KSis lódetrndeni memtjêa
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Dienovereenkomstig dienen wij ons onderzoek zodanig te plannen en uit te voererL dat een redelijke mate
van zekerheid wordt verkregen dat deze inhoudelijke subsidieverantwoording geen afwijking van
materieel belang bevat. Een assurance-opdracht omvat onder meer een onderzoek door middel van
deelwaarnemingen van relevante gegevens.

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

Oordeel
Naar ons oordeel is de inhoudelijke subsidieverantwoording als onderdeel van de totale
subsidieverantwoording, in alle van materieel belang zijnde aspecten opgesteld in overeenstemming met
de Subsidieverantwoording Rotterdam 2014 en de verleningsbeschikking.

Beperking in gebruik en verspreidingskring
De gewaarmerkte inhoudelijke subsidieverantwoording is opgesteld voor de gemeente Rotterdam met als
doel Stichting Nederlands Fotomuseum in staat te stellen te voldoen aan de Subsidieverordening Rotterdam
20'l'4 en de verleningsbeschikking. Hierdoor is de inhoudelijke subsidieverantwoording mogelijk niet
geschikt voor andere doeleinden. Ons assurance-rapport is derhalve uitsluitend bestemd voor
Stichting Nederlands Fotomuseum en de gemeente Rotterdam en dient niet te worden verspreid aan of te
worden gebruikt door anderen.

Sliedrechf 20maaft2019

Hoek en Blok Audit B.V

Paraaf voor identificatiedoeleinden:



Vll Kengetal bezoeken &

specif icatie publieksbereik
naar herkomst

-*t* Gemeenle Rotterdem

Bezoeken zijn vanaf cultuurplan 2017-2O2o een kengetal en daarmee niet meer afrekenbaar

Verslagjaar 2018

Bezoekersinformatie totaal (inclusief Rotterdam)

Bezoekersinformatie in Rotterdam

De def inities ziin als volgt

Aantal bezoeken per jaar: het totaal aantal bezoeken aan de activiteiten van de instelling. Aanvullend wordt
het aantal bezoeken aan de instelling in RotteÍdam gevraagd.
Waarvan betalende bezoeken: hêt aantal door de instelling verkochte kaartjes. Ook hier wordt een
onderscheid gemaakt tussen activiteiten die in Rotterdam plaatsvinden en het totaal aantal verkochte
kaartjes.
Waarvan aantal bezoeken in schoolverband: het aantal bezoeken dat in schoolverband is afgelegd.
Aanvullend wordt het aantal bezoeken in schoolverband aan de instelling in Rotterdam gevraagd.
Jaarlijkse specif icatie van uw totale publieksbereik naar de herkomst van uw publiek. lndien u niet beschikt
over de gegevens van al uw bezoekers verzoeken we u een combinatie van feitelijke data en schattingen te
geven. Omdat de herkomst van scholieren doorgaans lastig te achterhalen is, kunt u de bezoeken in
schoolverband buiten beschouwing laten.

Toelichting op de cijfers

" Het Nederlands Fotomuseum heeft activiteiten en tentoonstellingen georganiseerd in het museum zelÍ en
daarbuiten in Rotterdam, maar ook in het buitenland. Het getal is een schatting, zie hoofdstuk Presentaties voor
de onderbouwing.
b Het onderscheid tussen wel/niet betalende bezoekers op de locaties buiten het museum is niet te maken.
Daarom zijn hier alleen de cijfers van het museum zelf opgenomen. En exclusief de7.546 po-leerlingen
Erfgoedcoalitie.
aDeze cijfers zijn gebaseerd op de percentages uit het continue bezoekersonderzoek.

2

ïer lrle,riiÍii:utre

Jaarplan Jaarverslag
Totaal aantal bezoeken per jaarl/" 300.000 339.2sO

Waarvan aantal betalende bezoekenz/b 70.o00 73.413
Waarvan aantal bezoeken in schoolverband3/b 10.000 ó.070

Jaarplan Jaarverslag
Totaal aantal bezoeken per jaar in Rotterdamt 100.000 89.2s0
Waarvan aantal betalende bezoeken in Rotterdam2 70.000 73.413

Waarvan aantal bezoeken in schoolverband in
Rotterdam3

10.000 ó.070

Herkomst bezoekers in Rotterdam
(excl. bezoeken in schoolverband)4

100.ooo 83.180

Waarvan aantal woonachtig in Rotterdam X 26.618

Waarvan aantal woonachtig in de regio Rotterdam X 6.654
Waarvan aantal woonachtig in overige delen van
Nederland

41.590

Waarvan aantal woonachtig in het buitenland _- 8.318

Kenmerk: Gemeente Rotterdam SUB,t7.05.OO375.SBSA
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Vlll Verslag BKV-gelden
Jaarverslag 2018

Verslag BKV-gelden Rotterdam 2018

Het Nederlands Fotomuseum voert een bewust beleíd om de expertise van Rotterdamse fotografen en
kunstenaars aan te wenden voor zijn activiteiten. Dit beleid komt tot uitdrukking in al onze activiteiten
enerzijds door het werk van Rotterdamse fotografen tê verwerven, toegankelijk te maken en ze - mede
ten bate van de fotograaf zelf - te exploíteren, en anderzijds het werk te presenteren in
tentoonstellingen. Ook zet het Nederlands Fotomuseum de expertise van Rotterdamse fotografen en
kunstenaars op actieve wijze in binnen het programma van de educatieve afdeling, de
publieksbegeleiding, in het digitale kenniscentrum'en op de website. Zo bieden wij mede dankzij hun
vakkennis onze bezoekers context en verdieping. Vríjwel het hele educatieve team, evenals het
publieksteam en het voltallige team dat de tentoonstellingen opbouwt bestaat uit fotografen en
beeldend kunstenaars. Om iedere tentoonstelling een eigen, op het onderwerp afgestemde sfeer te
geven, worden ontwerpers en vormgevers ingeschakeld.

lnzet kennis en ervaring

Uit hoofde van hun kunstenaarschap weten deze fotografen, vormgevers en kunstenaars waar het in de
f otografie en de beeldcultuur om gaat en hoe je een tentoonstelling moet maken. Het museum kiest
hiervoor omdat het gebruik wil maken van de kennis, kunde en ervaring die fotografen en kunstenaars in
hun beroepspraktijk hebben opgedaan. Daardoor kan het museum optimaal inhoud geven aan zijn
artistieke en museale ambities die in de missie zijn verwoord. De door ons betaalde vergoedingen aan
fotografen, vormgeveÍs en kunstenaars zijn een investering in hun kunstenaarschap, een versterking van
hun beroepspraktijk en een gelegenheid om in een publieksgerichte museale instelling ervaring op te
doen die hun kunstenaarschap ten goede komt. Het museum kan zich dan ook vinden in de door de
wethouder van cultuur verwoorde doelstellingen om met de BKV-gelden ruimte aan talent te bieden en
de kracht van de sector te versterken. De doelstelling van het museum is om met de BKV-gelden de
artistieke en museale bijdragen van Rotterdamse fotografen en kunstenaars in al onze kerntaken te
verankeren. Zo ook in 2018.

BKV-activiteiten 2018

ln 2018 was het aandeel van Rotterdamse kunstenaars in de programmering weer goed. Zo heeft het
Nederlands Fotomuseum in het kader van het educatieve programma voor de Erfgoed Coalitie voor het
programma Sporen van migratie samengewerkt met het team het verhalenhuis Belvedere dat op
Katendrecht ligt. De Rotterdamse fotograaf Robert de Hartogh was een van de fotografen die de
leerlingen OBS't Landje les gaf en begeleidde.

Voor de tentoonstelling Unwired heeft de Rotterdamse ontwerper Yvo Zijlstra van Antenna-Men in
opdracht van Jacqueline Hassink en het Nederlands Fotomuseum de zogenoemde 'lportrait-installatie'
gemaakt. Voor de tentoonstelling Dit is Cas - Vintagefotograf ie van Cas Oorthuys hebben we aan de
Rotterdamse grafische vormgever Simon Davies en de Rotterdamse ruimtelijk vormgever Jan Konings
gevraagd het ontwerp te maken voor deze belangrijke overzichtstentoonstelling te maken.Voor de
digitale uitwerking en begeleiding van het Cas Oorthuys project 'Captions for Cas' het digitale
erfgoedplatform Vele Handen heeft het Nederlands Fotomuseum gebruik gemaakt van de diensten van
de Rotterdamse specialist Boudewijn de Ridder van Raaf Projecten

Verschillende Rotterdamse kunstenaars, zoals Jan Neggers, Sigmund de Jong, Diederik Klomberg, Jos
van der Meulen en Pim van Halem hebben meegewerkt aan de inrichting van onze dríe grote zaal
tentoonstellingen.

Het aandeel van Rotterdamse fotografen aan onze educatieve activiteiten, zoals rondleidingen,
workshops, lezingen en presentaties en het ontwikkelen van educatieve programma's komt als
inkomensvormende prestatie jaarlijks terug. De entreegelden van de talkshow De Donkere Kamer
worden integraal uitgekeerd aan dê drie fotografen dÍe hun project tijdens de show pitchen. Dit
betekent dat ongeveer € 4.500 (300 entreêkaartjes à € 5 maal drie) direct aan de kunstenaars wordt
uitgekeerd. Deze activiteiten zijn gericht op leerlingen, studenten, professionals, vrijetijdsfotografen en
kunst- en cultuurliefhebbers. Daarnaast heeft het Nederlands Fotomuseum een aantal
fotografen/kunstenaars in dienst (parttime) wat ze een basis en continuïteit geeft om een
beroepspraktijk uit te oefenên.

-*t- Gemeente Rotterdam
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Financieel verslae BKV-gelden

Het college heeft bepaald dat minstens 70% van de activiteiten van de instellíng die BKV-geld ontvangt,
inkomensvormend moet zijn. ln 2018 heeft het Nederlands Fotomuseum deze norm ruím behaald. Het
museum besteedde 72,78% ofwel € 7ó0.519,73 van de activiteitenlasten aan honoraria, fee's of inkomen
uit salaris op basis van een arbeidsovereenkomst van kunstenaars, vormgevers en fotografen.
Het Fotomuseum heeft de richtlijn Kunstenaarshonorarium bij de lancering in 2017 reeds ondertekend,

Ter i(le{tiftcotle
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BalansgegevenslX a.

2018 *"t- Gemeente Rotterdam

Algemene reserve
171-

Bestemmingsreserves 0

Voorzieningen 0

Langlopende schulden
389

- Egalisatierekening investeringssubsidies

- Voorziening huuregalisatie
130

259
Kortlopende schulden

1.191

- Vooruitontvangen subsidies OC&W

- Kortlopende schulden overig
100

1.091

Kortlopende vorderingen
622

Saldo liquide middelen
383

Liquiditeit
0.8

Formulier balansgegevens (€ x 1000) 31 december 20lB

lndiende liquiditeit lager is dan 1: toelichting hoe de liquiditeit zal worden verbeterd

Vanaf 2017 is het museum gestart om de f inanciële positie structureel te verbeteren. En zijn veel
maatregelen getroffen die moeten leiden tot structureel lagere vaste lasten, Het Fotomuseum
stuurt op liquiditeiten en analyseert deze maandelijks door het opstellen en bijwerken van de
liquiditeitsbegrotingen. De liquiditeitsprognose is conservatief opgesteld waarbij inkomsten lager
worden ingeschat en uitgaven hoger. De liquiditeitsbegrotingen van 2Ol9 en2O2O laten zien dat het
museum tot het einde van deze cultuurplanperiode aan de verplichtingen kan voldoen.

Ter ;iie:r'.rÍrít0l rrj
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Toelichting oo de ontwikkeling van het eigen vermogen

Om de grote cultuurbezuiniging op te vangen heeft het Nederland Fotomuseum in2012-2013 een
bedrag van in totaal €547.312 geactiveerd. ln 2015 heeft de minister de collecties van het
Nederlands Fotomuseum aangemerkt als zijnde van nationaal belang ên per 1-t-2017 onder
bescherming van de Erfgoedwet geplaatst. Daarmee is het feitelijk niet langer mogelijk de collectie
als bezit te presenteren. Bij het aantreden van de nieuwe directeur in 2018 is daarom besloten om
de collectie van de balans te halen en zo een reëel beeld te geven van de organisatie. Het effect is
dat het eigen vermogen van het museum op 31-12-2018 negatief is.
Een belangrijk doel van de reorganisatie 2017-2018 was het versterken van het
weerstandsvermogen. Door het deactiveren van de collectie is het effect van de reorganisatie niet
zichtbaar op de balans.
Ondanks de posítieve liquiditeitspositie, laat het negatieve eigen vermogen zien dat de situatie
van het museum zeer kwetsbaar is, zowel wat betreft de financiële middelen als personele zín, Het
museum zal deze cultuurplanperiode alle zeilen moeten bijzetten om met een positief eigen
vermogen af te sluiten peí 31-12-2020.

Toelichting op de ontwikkeling van de bestemmingsreserves en voorzieningen

Door het kleine exploitatietekort hebben in 2o18 geen dotaties aan de bestemmingsreserve en/of
voorz ieningen plaatsgevonden.

Ter idc:::rÍrr:crlrc
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lX b. Verkorte
exploitatierekening 2018

-{ailÉ Gemeente Rotterdam

877 938

612

265

ó50

288

107 185

226 201

112

114

125

77

0 0

1234 1289

0 0

828 845

0 0

786 432

BATEN

A. Opbrengsten
Directe opbrengsten:

A.1 Publieksinkomsten (specificatie)

- Kaartverkoop
- Boekwinkel en koff iebar

4.2 Sponsorinkomsten

4.3 Overige inkomsten (specificatie)

- Fotoverkoop
- Restauratie e.a. opdrachten

lndirecte opbrengsten:

A.4 Diverse inkomsten (specif icatie)

B. Bijdragen

8.1 Meerjarige subsidie OCW /Cultuurfondsen
8.2 Meerjarige subsidie provincie
8.3 Subsidie gemeente Rotterdam in het kader van het
Cultuurplan
8.4 Overige subsidies/bijdragen uit publieke middelen
B.5 Overige bijdragen uit private middelen (specif icatie)
- particulieren (inc. vriendenverenigingen)
- fondsen
- goede doelenloterijen

46

540

200

53

489

290

Som der baten (A + B) 4058 4290

320 327

320 327

141ó 1529

1038

298

0

79

1r48

31ó

0

ó5

0 75

1231 1150

994 1211

LASTEN

C. Beheerslasten

C.1 Beheerslasten personeel

- Directie, bedrijfsvoering, development

C.2 Beheerslasten materieel
- huisvestingslasten
- kantoorkosten inclusief ICT

- algemene publiciteitskosten
- afschrijvingskosten

D. Activiteitenlasten
D.1 ActiviteitenÍasten personeel

D.2 Actíviteitenlasten materieel

C.3 Aankopen

- Aankoop Mantz

Som der lasten (C + D) 39ó0 4292

Formulier verkorte exploitatierekening
(c x tooo)

Begroting
2018

Jaarre ke n ing

2018

'ler 
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Saldo uit gewone bedrijfsvoering 98 -2
SaÍdo rentebaten / -lasten
Saldo bijzondere baten en lasten
Dotatie/ontrekking reserve

-2 0

SALDO 96 -2

ïoelichting op substantiële verschillen (+1o%) tussen begroting en jaarrekening.

Baten. anders dan besroot

ln 2o18 heeft het museum opgeteld meer dan begroot aan private bijdragen uit fondsen en
partnerships met bedrijven. Een mooi voorbeeld van eên belangrijke projectbijdrage is het Prins
Bernard Cultuurfonds/ Wertheimer Fonds dat een bedrag van € 95.ó70 heeft toegekend voor het
crowd sourcing project Vele Handen.

Lasten. anders dan begroot

Door de tegenvallers van de klimaatinstallatie van de depots, bestaande uit de noodreparaties en de
vervanging, drukken met een bedrag van meer dan twee ton het exploitatieresultaat aanzienlijk. Dit is
de belangrijkste reden dat het exploitatieresultaat minder is dan begroot. Hierdoor teert het museum
in op het eigen vermogen dat juist had moeten worden versterkt.

Personeelskosten zijn lager dan begroot. Enerzijds is dit het effect van de ombuiging en anderzijds
komt dit door enkele openstaande vacatuÍes.

Het museum heeft minder afschrijvingen, omdat minder is geihvesteerd om de liquiditeit zo veel als
mogelíjk op peil te houden.

ln voorbereiding van de tentoonstelling Werner Mantz heeft het museum voor € 75.000 aan vintage
prints kunnen aankopen. Deze aankoop was niet begroot, maar noodzakelijk om voor de Collectie
Nederland te behouden en te voorkomen dat dit naar een buítenlands museum zou gaan. Daarbij
schenkt de familie Mantz een groot aantal werken ter waarde van € 210.000 aan het museum.

De extra gelabelde bijdragen van de verschillende fondsen en andere private partijen dragen bij aan
een verhoging van de projectkosten waarvoor de fondsbijdragen zijn beschikt. De projectuitgaven
(activiteitenlasten) dan zijn daarom ruim twee ton hoger dan geraamd.

Voor een uitgebreide toelichting: zie bestuursverslag.

T€Í i(le.rj-rfrccrlib
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X Opgave Bezoldiging
Jaarverslag 2018

.trttÉ Gemeente Rotterdam

Opgave bezoldiging i.h.k.v. Wet normering bezoldiging topfunctionarissen
publieke en semipublieke sector (WNT)

l. Verklaring

HeeÍt u als subsidieontvanger, gedurende het subsidietijdvak, de WNï-norm betref fende de uítbetaalde
bezoldígingen overschreden?

@
I Nee, ga verder naar ondertekening van het formulier

2. Gegevens Functionariq

Naam

Gaslacht fl m, n n vrouw
Functie

Werkzaam bij

I moederconcern, te lvêten

f-'l uitvoerend nisatíeonderdeel. te weten
Werkzaam bij de organisatíe vanaf

(dac / maand / iaarl / /
Uit dlenst bíj de organisatiê vanaÍ

I nvt
l-l í d"s /maand/iaarl / /

Aard van de arbeídsrelatie
D
D
n

arbeÍdsovereenkomst
extern ingehuurd, dus geen dienstverband
anders, namelijk

Wat is de deeltijdfactor in
procenten?

3. Bezoldisinp

Totaal beloníngen Totaal beloningen
Belastbare vaste ên variabele onkostenvergoeding
Vaorzieningcn tan

€
€

behoeve van beloninE hafrelhaar nn têrmíin € +
Totaal belonlngen €

oek en Blok

Opgave bezoleligirrg WN'[

Kenmerken Gemeente Rotterdam SUB.t7,OE.OO375.SBSA
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4. Bedrljfsopbrsngsten

Naam moederconcêrn

Bedrijfsopbrengsten

lndien de functíonaris werkzaam was bij een uitvoerend organísatieonderdeel dlent u onderstaande gegevens
verder in te vullen voor het desbetreffende organisatieonderdeel:

Naam organisatieonderdeel

€

Bedrijfsopbrengsten

€

5. Ondertekeninf

Ondergetekende verklaart hiermee dat bovenstaande gegevens naar waarheid zíjn ingevuld

Plaats:

Datum:

Naam:

Functie:

Rotterdam

ï3 februari 2Ol9

Birglt Donker

Directeur

gvLLv
Let op: lndien u víaag 1 met Ja heeft beantwoord, dan dient u bijgaand bij dit formulier een financieel
jaarverslag betreffende het subsidíetijdvak in dienen.

Opgave bezoldiging WNT

Kenmerken Gemeênte Rotterdam SUB.17.O5.00375.SBSA
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Xl Bijlage Checklist
Governance Jaarverslag
2018

.td; Gemcente Rotterdam

t. RechtsgeldigheidJaarrekening

ln het raad van toezicht-model (hierna RvT-model) moeten zowel de directeur-bestuurder(s) als ieder lid
van de raad van toezicht de jaarrekening ondertekenen. ln het bestuursmodel moet de jaarrekening zijn
ondertekend door ieder lid van het bestuur. Ontbreekt de ondertekening van een of meer leden van de
raad van toezicht of het bestuur, dan moet daarvan met opgave van reden melding gemaakt worden.

2. Besturingsmodel

ln het jaarverslag moet worden aangegeven of de Governance Code Cultuur wordt gehanteerd en

melding worden gemaakt van eventuele wijzigingen op het gebied van de governance, zoals bijvoorbeeld
w in het model of een statute

Gegevens instelling

Naam Stichtins Nederlands Fotomuseum

Verslaeiaar 2018

Bestuurssamenstelling ./ Raad van toezicht
x Stichtingsbestuur
x Verenisinssbestuur

ls de jaarrekening ondertekend door de directeur-bestuurder(s) en

alle leden van de raad van toezicht (RvT-model) of alle leden van

het bestuur (bestuursmodel)?
Ja Nee

Zo, nee: kunt u aangeven waarom één of meerdere handtekeningen ontbreken?

Toelichting

N.v.t.

Zijn er in het verslagjaar wijzigingen op het gebied van de
qovernance eeweest inclusief wiizisineen in het besturinpsmodel?

Ja Nee

lndien ja, bieden de statuten ruimte voor deze wijziging dan wel

zijn de statuten dienovereenkomstig aangepast?
Ja N€e N.v.t.

Toelichting

N.v.t.

Ter idcfr:ri.-.rtrrl
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Zijn in het verslagjaar (her)benoemingen van leden van het
bestuur / de raad van toezicht aan de orde peweest? Ja N€e

Zo ia. welke (her)benoemineen hebben plaatssevonden?

Toelichting
- De voorzitter, Hugo Bongers is per 2ó maaÍt 2018 benoemd voor het tweede en laatste termijn.
- Op 7 september 2018 is een nieuw lid van de Raad van ïoezicht, Margo Scheltema, toegetreden tot
de Raad van Toezicht.

ls sprake van een actuele inschrijving van uw stichting bij de

Kamer van Koophandel, waarin de meest recente
(her)benoemingen en andere wijzigingen zijn verwerkt?

Ja N€e

Komt de datum van aantreden van de nieuwe leden volgens het

rooster van aftreden overeen met de geregistreerde datum in
functie in het uittreksel van de Kamer van Koophandel?

NB. lndien dit niet het geval is, dient u dit te corrigeren.

Ja Nee

Zijn er in het verslagjaar andere wijzigingen geweest in het
bestuur / de raad van toezicht (bijvoorbeeld een functiewissel)? Ja Nee

Toelichting

Ruud Visschedijk is per 3l augustus 2018 afgetreden als directeur/bestuurder. Op 15 novembeÍ 2018

heeft Birgit Donker hem opgevolgd.

3. Bestuur / Raad van Toezicht

4. Bezoldigingsbeleíd. bezoldiging directeur-bestuurder(s) en leden raad van toezicht (RvT-model)

resp. directie en leden bestuur (bestuursmodel) en Wet normeríng topínkomens

ln het jaarverslag moet ínformatie worden opgenomen over het bezoldigingsbeleid, over de bezoldiging

en over de duur van de contracten met de top van de organisatie.

Onder bezoldigingsbeleid verstaan we de afspraken in algemene zin die gemaakt zijn over loon en

andere vergoedingen (waaronder ook bijvoorbeeld pensioen- en ontslagvergoedingen voor gewezen

topÍunctionarissen) die worden gehanteerd bij de bezoldiging van de top van de organisatie.

Met ingang van 2014 is de Wet normering topinkomens (WNT) van kracht. De WNT regelt dat
topfunctionarissen ín de (semi)publieke sector niet meer verdienen dan het (jaarlijks vastgestelde)
bezoldigingmaximum. Door middel van het stappenschema op www.topínkomens.nllvoor-wnt-
instellingen,/stappenschema kan worden getoetst of een instelling onder de WNï valt. ln het (f inancieel)
jaarverslag moeten op grond van de WNT de inkomens en ontslagvergoedingen van de (gewezen)

topfunctionarissen worden opgenomen, ongeacht of deze onder of boven de norm zijn. Overschrijdingen
van de norm moeten gemotiveerd worden. Ook topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vallen onder
de WNT, ongeacht de wijze waarop de functie wordt vervuld (inhuur (ZZP), detachering, uitzending en

dergelijke). De publicatieplicht geldt eveneens voor niet-topf unctionarissen die in loondienst zijn en die

een bezoldiging of ontslagvergoeding ontvangen boven de geldende WNT-norm. Bovendien is het met

ingang van l januari 2018 voor alle WNT-instellingen verplicht de WNT-verantwoording openbaar

toegankelijk op internet te publiceren voor eên periode van tenminste zeven jaar. De gegevens moeten

vrij toegankelijk en eenvoudig te vinden zijn.

Zie voor meer informatie over de WNT www.topinkomens.nl (o.a. de WNT-norm/het
bezoldigingsmaximum voor het betreffende verslagjaar, wanneer val je als instelling onder de WNT en

wat moet verplicht in het jaarverslag worden opgenomen).

T€r i{lcir :rÍr.. 0'.rrl
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ls in het jaarverslag informatie over het bezoldígingsbeleídvan de

topf unctionarissen* opgenomen?
*directeur-bestuurder(s) en leden van de raad van toezicht (RvT-

model) of de leden van de directie en het bestuur
(bestuursmodel).

Ja Nee

ls in het jaarverslag ínformatie opgenomen over de hoogte van de

bezoldipine van de topf unctionarissen?
Ja N€e

ls in het jaarverslag informatie opgenomen over de duur van de

contracten van de directeur-bestuurder(s) (RvT-model) / de leden

van de directie (bestuursmodel)?
Ja N€e

Toelichting

N.v.t.

Valt uw instellinp onder de WNT ízie toelichtine hierboven)? Ja N€ê

Zo ja, zijn er bezoldigingen/(ontslag)vergoedingen die de WNT-

norm overschriiden?
Ja Nee NrY+

Zo ia, is hiervan pemotiveerd melding pêmaakt in het iaarverslas? Je Neê N.v.t,

ïoelichting
N.v.t.

5. Verslag

Een verslag van de raad van toezicht moet deel uitmaken van het jaarverslag.

De raad van toezicht/bestuur vergadert volgens vastgesteld schema, tenminste tweemaal per jaar,

namelijk voor het goedkeuren van jaarplan en begroting én voor de vaststelling van jaarverslag en

jaarrekening.

ïer iiJe'i:rirr:oirt

Bevat het jaarverslag een verslag van de raad van toezicht? Ja N€€

}H
(h+uuFs

-medet)
Zijn in de vergaderingen van het bestuur / de raad van toezicht het
jaarverslag en de jaarrekening vastgesteld? Ja N€e

Zo nee: kunt u aangeven waarom niet?

ls in het jaarverslag opgenomen wanneer het jaarverslag en de
jaarrekening 2017 zijn vastgesteld door het bestuur/raad van

toezicht?
Ja Nêe

Toelichting

N.v.t.

Kenmerk: Gemeente Rotterdam SUB.l7.05.OO375.SBSA
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6. Tegenstrijdigebelangen

Goedgekeurde besluiten van de raad van toezicht of het bestuur waarbij sprake is van tegenstrijdige
belangen dienen, met toelichting, in het jaarverslag te staan. Onder tegenstrijdige belangen wordt
verstaan belangen tussen de organisatie enerzijds en een lid van de raad van toezicht, van het bestuur
of van de directie/directeur-bestuurder(s) anderzijds.

7. Nevenfuncties

ln het jaarverslag dienen de nevenfuncties van de directeur-bestuurder(s) / de leden van de raad van

toezicht (RvT-model) of de leden van de directie / het bestuur (bestuursmodel) te zijn opgenomen.

8. Accountant

Benoeming van de externe accountant geldt voor een periode van maximaal vier jaar. Herbenoeming ís

steeds voor een periode van maximaal vier jaar mogelijk. Dit betekent ook dat er ten minste eens ín de
vier jaar een grondige herbeoordeling plaats vindt van de relatie met de accountant en dat deze wordt
besproken in de raad van toezicht/het bestuur. De keuze voor een andere accountant kan dan aan de
orde zijn. De belangrijkste bevindingen komen in het jaarverslag te staan.

Zijn er in het verslagjaar goedgekeurde besluiten van de raad van

toezicht of het bestuur geweest waarbij sprake is van

tegenstriidige belangen?

Ja Nee

Zo ia, ziin deze besluiten toegelicht in het iaarverslae? Ja Ne€ N.v^t-

Toelichting
N.v.t.

Zijn in het jaarverslag de nevenfuncties van de directeur-
bestuurder(s) / de leden van de raad van toezicht (RvT-model) of
de leden van de dírectie / het bestuur (bestuursmodel)

opgenomen?

Ja Nee

Zo ja, leiden de genoemde nevenf uncties potentieel tot
belangenverstrengeling?

Ja Nee

Toelichting

N.v.t.

ls in het verslagjaar (her)benoeming van de accountant aan de orde
geweest? Ja N€e }H
lndien sprake is van (her)benoeming van de accountant: zijn de

belangrijkste bevindingen van de (her)beoordeling door de raad

van toezicht/het bestuur opqenomen in het iaarverslae?

Ja Nee SH

Toelichting

Sinds 2011 is BDO de accountant van het Nederlands Fotomuseum. Eerst het kantoor Haarlem en de
afgelopen drie jaar het kantoor in Rotterdam. ln de zomer van 2018 heeft het museum besloten uit te
zien naar een andere accountant, wegens een tussentijdse prijsverhoging en te hoge prijsopgave voor
2019. ln het najaar van 2018 is het museum tot overeenstemming gekomen met Hoek en Blok.

Teí irle'r'.i irr,{li iil
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