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Directieverslag

Het op 24 juni 2009 opgerichte Stichting Rijksmuseum Twenthe Fonds kan worden aangewend voor
aankopen, onderzoek, publieksactiviteiten en educatie.

Schenkingen, legaten en fondsen op naam zijn van groot belang voor Rijksmuseum Twenthe: om
tentoonstellingen te maken, om de collectie te onderhouden, te verrijken met werken van hoge kwaliteit, om
kennis te verwerven en te delen met het publiek. Daarnaast bieden ze schenkers de kans om meer bij
kunst en cultuur betrokken te zijn.

Collectie

Rijksmuseum Twenthe beheert een topcollectie met werken vanaf de 14de tot de 21ste eeuw. De collectie
vindt zijn oorsprong in de schenking van één van de grote Twentse textielgeslachten: de familie Van Heek,
in 1930. In de loop van de jaren hebben vervolgens vele andere ‘mecenassen’ bijgedragen aan de groei en
bloei van het museum.

Rijksmuseum Twenthe streeft naar uitbreiding van de collectie met topwerken, die af en toe beschikbaar
komen. Hiervoor moet het museum een beroep doen op externe middelen, omdat het eigen budget niet
toereikend is.

Publieksactiviteiten

Rijksmuseum Twenthe wil het publiek inspireren met spraakmakende tentoonstellingen en een rijk palet
aan publieksactiviteiten zoals cursussen, de Twentse Salon en het jaarlijkse festival Herfsttooi.

Onderzoek en educatie

Middelen uit Rijksmuseum Twenthe Fonds kunnen ook worden aangewend voor onderzoek en educatie.
Met het publiceren van onderzoeksresultaten in de vorm van catalogi en andere uitgaven draagt het
museum bij aan het vergroten van kennis en aan het publieksbereik.
Met zijn educatieve programma’s investeert het museum in het kunstpubliek van de toekomst.

In 2016 heeft het Fonds in totaal € 50 300 aan schenkingen ontvangen. Een bedrag van € 50 000 is
toegezegd aan het museum ter ondersteuning van het tentoonstellingsprogramma.
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Akkoordverklaring
Raad van Toezicht

Het bestuursverslag 2016 van Stichting Rijksmuseum Twenthe
Fonds is goedgekeurd in de vergadering van de Raad van
Toezicht van de Stichting Rijksmuseum Twenthe op 20 maart
2017.

Raad van Toezicht Drs. J.W. Boomkamp (voorzitter)

Drs. M. Altink

Mr. dr. E. Helder

                                                                        Mr. G.J. Jansen

Mevrouw I. Kleinsman

Directeur Drs. K.A. Odding
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BALANS

per 31 december 2016, respectievelijk 31 december 2015, na voorgestelde resultaatbestemming

ACTIVA

31 december 2016 31 december 2015
€ €

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen

Debiteuren - -

Liquide middelen
Liquide middelen 138 200 99 800

138 200 99 800

PASSIVA

EIGEN VERMOGEN

Algemeen 29 800 29 500
Fonds Herinrichting 5 400 5 400
Educatiefonds 50.000 50 000

KORTLOPENDE SCHULDEN

Vooruit ontvangen bijdragen
restauratiefonds 3 000 3 000

Schuld aan Stichting Rijksmuseum Twenthe 50 000 11 900

138 200 99 800
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Exploitatieoverzicht over 2016

Werkelijk 2016 Werkelijk 2015

€ €

BATEN

Schenkingen ten behoeve van het:

Algemene fonds 50 300 -
Educatiefonds - 50 000
Restauratiefonds -  11 900

Totaal opbrengsten 50 300 61 900

LASTEN

Schenking aan Rijksmuseum Twenthe 50 000 11 900
Bankkosten  - 100

TOTALE LASTEN 50 000 12 000

Resultaat 300 49 900

Resultaat bestemming

Toevoeging/onttrekking aan:
Algemeen 300 - 100
Mutatie Educatiefonds - 50.000
Mutatie Fonds Herinrichting - -

300 49 900
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Toelichting

Toelichting algemeen

Oprichting en doelstelling De stichting “Stichting Rijksmuseum Twenthe Fonds” is
opgericht op 24 juni 2009 en heeft als doel:
- het aantrekken, het beheren en het beleggen van gelden

welke door schenkers, erflaters en legaterende ten bate van
het Rijksmuseum Twenthe aan de stichting zijn gegeven

- het ter beschikking stellen van gelden aan het Rijksmuseum
Twenthe, binnen de kaders van het door de schenker
gestelde doel

- het verlenen van steun in de meest uitgebreide zin des woord,
aan het Rijksmuseum Twenthe.

Grondslagen van waardering

Vorderingen De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde,
voor zover nodig rekening houdend met mogelijke
oninbaarheid.

Liquide middelen De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde.
Indien niet anders is vermeld, staan deze ter vrije beschikking.

Grondslagen van resultaatbepaling

Rentebaten Rentebaten worden toegekend aan de verslagperiode waarop
deze betrekking hebben.








