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Jaarverslag Teylers Museum Vrienden Fonds 2019
Teylers Museum Vrienden Fonds is een onafhankelijke stichting die in de breedste zin van het
woord steun verleent aan Teylers Museum in Haarlem. De stichting heeft de culturele ANBIstatus.
De doelstelling van het Vrienden Fonds is het bevorderen van de bloei van Teylers Museum. Dit
doel wil het Fonds bereiken door het bijeenbrengen en beheren van bijdragen van betrokken
vrienden, periodieke schenkers en andere begunstigers uit binnen- en buitenland. Het Vrienden
Fonds doet regelmatig donaties aan Teylers Museum en ondersteunt daarmee projecten op de
korte en middellange termijn en diverse activiteiten van het museum.
Het Vrienden Fonds wordt structureel gesteund door Bijzondere Vrienden, Sterrenwachters en
leden van de Lorentz Kring, de Wybrand Hendriks Kring en de Pieter Teyler Kring. Ook de
bijdragen van Vrienden en eenmalige schenkingen en nalatenschappen komen in het Fonds
terecht. De bijdragen van de Vrienden, Bijzondere Vrienden en Sterrenwachters gaan deels in
een op de toekomst gericht endowment-vermogen. De bijdragen van de Lorentz Kringleden
komen ten gunste van de projecten op het gebied van bèta wetenschappen in het museum,
zoals de Lorentz Formule. De bijdragen van de Wybrand Hendriks Kring en de Pieter Teyler
Kring zijn specifiek bedoeld voor de restauratie van het Pieter Teylers Huis. Verdere
geoormerkte bijdragen worden besteed aan de doelstelling die de schenker heeft geformuleerd
en die past binnen de doelstelling van het Vrienden Fonds. Dit geldt bijvoorbeeld voor het
nieuwe Gezelschap Democriet met anonieme begunstigers; hun bijdragen zijn bestemd voor
het Pieter Teylers huis.
In het Vrienden Fonds zijn zes Fondsen op Naam ondergebracht; deze zijn voortgekomen uit
grote schenkingen of nalatenschappen (van minimaal €50.000) waaraan door de stichters een
specifieke bestemming is gegeven, die in overeenstemming is met de doelstelling van het
Vrienden Fonds:
 Fonds Legaat Boting, t.b.v. collectie-uitbreiding met voorkeur voor pentekeningen van
landschappen en schilderijen uit de Haagse School,
 Fonds Matthijs de Clercq, t.b.v. de uitbreiding van de collectie tekeningen,
 Fonds Moderne Kunst, t.b.v. het aankopen van moderne kunst,
 Fonds Numismatiek, t.b.v. de uitbreiding van de collectie numismatiek,
 Fonds Van Regteren Altena Loman, t.b.v. uitbreiding van de collecties,
 Mr. Cornelis Roozen Fonds, t.b.v. de restauratie van de inrichting van een van de kamers
van het Pieter Teylers Huis.
Teylers Museum Vrienden Fonds heeft in de Verenigde Staten een Teylers Museum Friends
Fund binnen The Netherland-America Foundation. Schenkingen aan dit Friends Fund worden
doorgeschonken aan het Vrienden Fonds in Nederland. Op deze wijze benut een aantal
Amerikaanse burgers de fiscale voordelen in hun land bij het schenken van geld of kunstwerken
ten behoeve van Teylers Museum.
Het Vrienden Fonds had eind 2019 1837 begunstigers, bestaande uit een zeer gevarieerde
groep van vrienden en periodieke schenkers. Met name de groep van de Bijzondere Vrienden,
die jaarlijks €250 schenken via een vijf-jaren-overeenkomst, is in 2019 met 47% sterk gegroeid.
Ook waren er een aantal ruimhartige eenmalige schenkers. De meer structurele en eenmalige
donaties tezamen zorgden in 2019 voor €883.091 aan inkomsten voor het Vrienden Fonds.
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De Beleggingscommissie, bestaande uit de penningmeester en twee bestuursleden, kwam in
2019 regelmatig bijeen om de resultaten van het vermogensbeheer te analyseren en te toetsen
aan het beleggingsstatuut van het Vrienden Fonds.
Het totale vermogen van het Vrienden Fonds bedroeg begin 2019 €6.881.899. Hiervan was
ongeveer 73,5% in twee beheersmandaten ondergebracht. Het grootste deel, ca. €4.3 M, bij
ABN AMRO onder een defensief beleggingsmandaat, waarbij ook een belangrijk deel in cash
wordt aangehouden en een kleiner deel, begin 2019 groot circa €0,7 M, in een door Lombard
Odier beheerd obligatiefonds. Het overige deel van het vermogen is als cash aangehouden bij
ABN AMRO en de RABO. Eind 2019 was het totaal van de effecten en de cash €7,4 M. Het
totale vermogen bedroeg eind 2019 €8 M.
In 2019 behaalde de beleggingsportefeuille een positief rendement van €477.289; dit komt neer
op een positief rendement van ongeveer 9.4.% op het beheerd vermogen en een positief
rendement van 6.9% van het totale vermogen van het Fonds aan het begin van 2019. Ondanks
de positieve resultaten lijkt het erop dat door de ontwikkelingen op de financiële markt het jaar
2020 minder positief kan uitvallen.
Het bestuur van Teylers Museum Vrienden Fonds is zich bewust van de belangrijkste risico’s
die het fonds loopt en volgt de ontwikkelingen dienaangaande. Mogelijke risico’s worden in de
bestuursvergaderingen besproken en beheersmaatregelen geïdentificeerd en zo mogelijk
geïmplementeerd.
Mogelijke risico’s en beheersmaatregelen zijn bijvoorbeeld:
- Aanpassingen van fiscale wetgeving en andere faciliteiten die voor het fonds en donoren
van belang zijn. Voorbeelden zijn de Geefwet en recente ontwikkelingen op het gebied
van transparantie van maatschappelijke organisaties. Het bestuur volgt deze
ontwikkelingen nauwgezet en maakt gebruik van inspreekmogelijkheden
- Beleggingsrisico. Het beleggingsmandaat is defensief ingericht, om te grote
verrassingen te verminderen en te voorkomen.
- De rentestand. De ontwikkelingen op het gebied van negatieve rente worden gemonitord
en zo nodig zullen maatregelen worden getroffen.
- Leeftijdsopbouw van het donateursbestand; veel donateurs zijn van een hogere leeftijd,
zodat terugloop van het aantal donateurs en daarmee het vermogen op termijn
denkbaar is. Er zijn reeds speciaal op jongeren gerichte extra wervingsinspanningen
verricht en er wordt gewerkt aan een wervingsplan voor jongere donateurs.
Het Teylers Museum Vrienden Fonds heeft in 2019 in totaal €286.178 aan het museum
gedoneerd. Dit bedrag omvat:
- een algemene donatie van €70.000, mede bestemd voor de aankoop van hedendaagse
tekenkunst.
- een bijdrage aan de twee paleontologische aquarellen, à €148.678.
- een bijdrage voor het Lorentz Lab à €67.500.
Uit de Fondsen op Naam werden de volgende donaties gedaan:
- €7.000 uit het Fonds Moderne Kunst voor de aankoop van een tekening van Marcel van
Eeden, Zonder titel (2013).
- €4.967 uit het Van Regteren Altena Loman Fonds als bijdrage aan de restauratie van de
atlassen van Blaeu.
- €15.000 uit het Fonds Numismatiek ten behoeve van de aankoop van de Erasmus
penning.
3

-

€89.104 uit het fonds Matthijs de Clercq voor de aankoop van vier zestiende en
zeventiende eeuwse tekeningen, t.w. van Jan de Bisschop, Amor + Rustende Sater,
Master of 1527, Christ among the Scribes, Hermann Posthumus, Drawing of Antique
Statuary en Leendert van der Cooghen, Saint Bavo with Falcon on his Hand.

Kunstwerken die het Fonds ontving zijn direct doorgeschonken aan Teylers Museum. Het gaat
om de volgende werken:
- een tekening van Dirk Verrijk en een tekening van (toegeschreven aan) Isaac de
Moucheron, geschonken door de heer mr. J.W. Baerveldt
- een schilderij van Charles Henri Joseph Leickert, door de erven A.C. Jalink
- 18 tekeningen van Hendrik Voogd, Anton Mauve, Siebe Johannes ten Cate, Josphus
Augustus Knip, Petrus van Schendel, Jan Sluijters, Abraham Teerlink, Daubigny,
Hendrik Voogd en twee anonieme kunstenaars, door de heer J.H. Bergen en mevrouw
A. van Nierop.
Het Bestuur van het Teylers Museum Vrienden Fonds kwam in 2019 vijf maal bijeen. Bij deze
vergaderingen waren Marjan Scharloo, directeur en Carla Voorendonk, hoofd Partners &
Begunstigers van Teylers Museum aanwezig. Per 19 november 2019 heeft Teylers Museum
Vrienden Fonds een nieuwe penningmeester; Erik Westerink is opgevolgd door Joof Verhees.
Het bestuurslidmaatschap namens Teylers Stichting is per 19 november 2019 overgegaan van
Niels Teves naar Frederike van Citters.
Het bestuur wil de groei van het aantal vrienden en begunstigers de komende jaren vasthouden
en uitbreiden. Daarnaast worden er extra inspanningen verricht voor het werven van grote
particuliere giften ten behoeve van het project Pieter Teylers Huis. Doel is de (voltooiing van de)
omvangrijke restauratie en openstelling van het woonhuis van de founding father Pieter Teyler.
Een gedeelte van het bestuur, versterkt door ex-penningmeester Erik Westerink, zet zich als
Campagneteam in om de plannen voor het Pieter Teylers Huis te realiseren. Voorts gaf David
Dixon van strategisch fondsenwervingsbureau Efesai op 24 mei een inspirerende workshop aan
alle bestuursleden over ‘succesfull fundraising’.
Voor het werven van nieuwe donateurs voor de restauratieplannen van het Pieter Teylershuis
zijn twee evenementen georganiseerd. Op 2 april ondersteunde cabaretduo Veldhuis & Kemper
een avond, waarop wij veel jonge mensen mochten verwelkomen; voor velen van hen was dit
een eerste kennismaking met Teylers Museum. Historicus Maarten van Rossum gaf op 5
november zijn eigenzinnige visie in een lezing over de Verlichting; aansluitend vond een diner
plaats in de 2e Schilderijenzaal. Beide evenementen waren gesponsord door een corporate
sponsor en hebben veel extra inkomsten opgeleverd voor de restauratieplannen en het
Vrienden Fonds.
Dankzij de generositeit en hulp van vele particuliere vrienden, begunstigers, schenkers en
erflaters kan het museum steeds meer mensen, jong en oud, enthousiast maken voor kunst en
wetenschap. Het bestuur van het Teylers Museum Vrienden Fonds is hen daarvoor bijzonder
erkentelijk. Zo kunnen wij ons steentje bijdragen aan het doorgeven van de rijke geschiedenis
van Teylers Museum aan komende generaties.

Henry van Geen
Voorzitter Stichting Teylers Museum Vrienden Fonds
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Bestuur
Het bestuur van de Stichting Teylers Museum Vrienden Fonds is onbezoldigd. De samenstelling
was in 2019 als volgt:
Jhr. mr. H.C. (Henry) van Geen, voorzitter en lid beleggingscommissie
Drs. (Frederike) van Citters, bestuurslid namens Teylers Stichting sinds 19 november
Mr. C.D. (Charlotte) Gevers Deynoot-Broekers, bestuurslid
Mr. drs. J.L. (Jacqueline) Lenterman, bestuurslid en lid beleggingscommissie
Mr. S. (Saskia) Sicking, bestuurslid, portefeuillehouder Fondsen op Naam
Mr. S.C. (Niels) Teves, bestuurslid namens Teylers Stichting tot 19 november
Mr. A.W.E.G. (Alexander) van Velzen, bestuurslid
Dhr. F.J.S.M. (Joof) Verhees, penningmeester en lid beleggingscommissie sinds 19 november
Mr. E.J. Westerink, penningmeester en lid beleggingscommissie tot 19 november

Functies en nevenfuncties van de bestuursleden
Frederike van Citters
Nevenfuncties
Directeur penningmeester Teylers Stichting
Lid raad van toezicht van het Fonds Urgente Noden
Lid Cleveringa Comité
Henry van Geen
Nevenfuncties
Bestuurslid Stichting Floreat
Bestuurslid Mr. H.G. Boumeesterfonds
Lid Raad van Bestuur Orange Oak Investments
Lid Raad van Advies Everitt Healthcare
Charlotte Gevers Deynoot-Broekers
Senior consultant bij Ebbinge
Nevenfunctie
Penningmeester bij Stichting Aviom
Jacqueline Lenterman
Director Edelman Amsterdam | Head of Financial Communications
Nevenfunctie
Commissaris Loggere Metaalwerken
Saskia Sicking
Hoofd afdeling strategie Raad voor de Rechtspraak
Senior Rechter A Rechtbank Noord-Holland
Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Den Haag
Niels Teves
Co-CEO Fintage House
Nevenfuncties
Directeur Teylers Stichting
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Lid Raad van Toezicht Teylers Museum
Member Executive Board Agicoa
Alexander van Velzen
Partner Dekker & Van Velzen
Joof Verhees
Senior Client Advisor bij Van Lanschot Kempen
President commissaris bij bunq
Nevenfunctie
Teammanager Nederlands heren hockeyteam
Erik Westerink
Partner bij Parcom Capital Management BV
Voorzitter Raad van Commissarissen RH Marine Group, Rotterdam
Voorzitter Raad van Commissarissen Frames Group, Alphen aan de Rijn
Voorzitter Raad van Commissarissen Royal Huisman, Vollenhove
Lid Raad van Commissarissen Royal Ten Cate te Almelo
Nevenfuncties
Lid Raad van Toezicht en voorzitter Auditcommissie Hartstichting
Co-Chair van het Human Rights Watch Netherlands Committee

Vriendenactiviteiten 2019
Private view - 7 februari
245 deelnemers
Exclusief voor vrienden was het museum na sluitingstijd geopend, en dan in het bijzonder de
tentoonstelling 200 soorten groen. Conservator kunstverzamelingen en samensteller van de
tentoonstelling Terry van Druten was aanwezig in de expositiezaal om alle vragen te
beantwoorden.
Kunstbeschouwing trouwe schenkers – 28 maart 2019
9 deelnemers
Sterrenwachters, Lorentz Kringleden, Wybrand Hendriks kringleden en Pieter Teyler kringleden
tonen wij graag onze waardering. Helemaal als ze 10 jaar of langer betrokken zijn bij Teylers
Museum. Dat doen we met een bijzondere Teyler traditie: een buitengewone
kunstbeschouwing. Hoofdconservator Kunstverzamelingen Michiel Plomp toonde stukken uit de
rijke collectie van Teylers Museum, zoals Pieter Teyler vroeger zelf met zijn vrienden deed. Net
als in de 18e eeuw gaan de tekeningen, prenten en aquarellen van hand tot hand.
Voorjaarsdag- 6 april
159 deelnemers
Op deze dag keken we ten eerste terug op 2018. Directeur Marjan Scharloo praatte vrienden bij
over alles wat er in het museum gebeurt. Prof. dr. Niek van Sas gaf een lezing over een van
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Teylers beroemdste bezoekers: Napoleon Bonaparte. Het jaarverslag en financieel verslag van
het Vrienden Fonds werd uitgereikt.
Lorentz Kring bijeenkomst – 16 april 2019
17 deelnemers
Bij deze gelegenheid gaf Lorentz Kringlid Frank van den Berg een presentatie over Prof. Dr.
Samuel Abraham Goudsmit, Hunter of Hitler’s Atomic Bomb. Aansluitend vond een vergadering
plaats, onder meer over de scenario’s voor exploitatie van de Lorentz Formule voor de
komende jaren.
Vriendenexcursie - 10 mei 2019
44 deelnemers
De vriendenexcursie had het thema ‘groei & bloei in de natuur’. We brachten een bezoek aan
de Botanische Tuinen Utrecht, waar conservator Terry van Druten een presentatie gaf over de
tentoonstelling 200 soorten groen. Daarna vond een rondleiding plaats door de kassen en
tuinen, speciaal afgestemd op alle bloemen en planten die in de tentoonstelling te zien waren.
Vervolgens bezochten we de Fundatie van Renswoude in Utrecht. Deze stichting werd in 1754
gesticht met als doel intelligente weesjongens tot bloei te laten komen door ze een goede
opleiding te geven. We sloten de dag af met een borrel bij kasteel Sypesteyn in Loosdrecht.
Nieuwe vriendenavond – 17 september 2019
59 deelnemers
Vrienden die het afgelopen jaar lid waren geworden, zijn uitgenodigd om het museum op een
heel andere manier te leren kennen: in het donker. Onder begeleiding van rondleiders
ontdekten de vrienden met een zaklamp het museum. Tijdens de borrel maakten de directie,
enkele medewerkers van Teylers Museum en bestuursleden van het Teylers Museum Vrienden
Fonds kennis met de nieuwe vrienden.
Lorentz Kring bijeenkomst - 1 oktober 2019
12 deelnemers
Presentatie van Lorentz Kringlid Gerrit Jan Hoogeland over computers en vertaalprogramma’s.
Aansluitend vergadering, onder meer over de bijdrage van de Lorentz Kring aan de verlenging
van de succesvolle Lorentz Formule.
Najaarsdag – 19 oktober 2019
179 deelnemers
De ochtend bood in totaal acht keuzeprogramma’s, waarbij vrienden een exclusief kijkje achter
de schermen kregen. Medewerkers van Teylers Museum lieten zien waar ze aan werken of
toonden onbekende collecties of delen van het gebouw.
Sterrenwachtavond 19 november 2019
53 deelnemers
Deelnemers aan deze Sterrenwachtavond konden kiezen tussen uit verschillende lezingen: een
Tech Talk door Frits Berends en Dirk van Delft over de zojuist verschenen biografie over
Hendrik Antoon Lorentz, een Art Talk door Rudolf Dekker over een onderdeel van de
tentoonstelling Jong in de 19e eeuw, en een workshop modeltekenen door Arthur Kempenaar.
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Campagne-activiteiten 2 april en 5 november 2019
Totaal 170 deelnemers
Twee extra activiteiten vonden plaats voor de werving van extra gelden ten behoeve van het
Pieter Teylers Huis: een jongerenborrel met medewerking van cabaretduo Veldhuis & Kemper
en een diner plus een lezing over de Verlichting door Maarten van Rossem.

Doelstelling
Uit: Statuten van Stichting Teylers Museum Vrienden Fonds, gevestigd te Haarlem.
1.
De stichting heeft ten doel het bevorderen van de bloei van Teylers Museum door het
wekken en stimuleren van belangstelling voor het museum en door het ter beschikking
stellen van geldmiddelen aan dit museum alsmede door andere vormen van
steunverlening en verder al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband
houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.
De besteding van de gelden zal niet dienen als bijdrage in of ter dekking van tekorten
voortvloeiende uit de normale exploitatie van Teylers Museum.
2.
Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door:
a. het creëren van kringen van gevers;
b. het organiseren van activiteiten ten behoeve van gevers en belangstellenden;
c. het bijeenbrengen van gelden en andere vermogensbestanddelen;
d. het in overeenstemming met de bedoeling van gevers besteden van gelden dan wel
in stand houden van die gelden zoals hierna vermeld;
e. het beleggen en beheren van middelen als dat door gevers is bepaald;
f. het voor de toekomst als kapitaal bijeenhouden van middelen;
g. het uitkeren van gelden aan Teylers Museum te Haarlem in het kader van het door
Teylers Museum te Haarlem geformuleerde beleid.
3.
De stichting beoogt niet het maken van winst.
Geldmiddelen
Het vermogen van de stichting wordt gevormd door:
a. subsidies en donaties;
b. legaten en erfstellingen;
c. het stichtingskapitaal;
d. alle andere verkrijgingen.
Bestuur
Het Teylers Museum Vrienden Fonds heeft een onafhankelijk en onbezoldigd bestuur. Dit
bestaat uit ten minste vijf en ten hoogste zeven leden. Eén van de bestuursleden wordt benoemd
door de bestuursleden van de in Haarlem gevestigde stichting Teylers Stichting. Bij voorkeur is dit
bestuurslid zelf directeur van Teylers Stichting. De overige bestuursleden worden door het bestuur
zelf benoemd, maar niet dan na vooraf verkregen schriftelijke goedkeuring van de stichting Teylers
Stichting en consultatie van de Raad van Toezicht van de in Haarlem gevestigde stichting Stichting
tot Beheer en Instandhouding van Teylers Museum.
Een bestuurslid wordt benoemd voor een periode van vier jaar; aftredende bestuursleden zijn
éénmaal opnieuw benoembaar. Bij een positiewisseling van gewoon lid naar voorzitter geldt een
maximale termijn van twaalf jaar en is een bestuurslid derhalve nog éénmaal herbenoembaar. Het
bestuur bestaat momenteel uit zeven leden en is als volgt samengesteld: een voorzitter,
penningmeester en vier leden.
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De directeur van het museum heeft de functie van ambtelijk secretaris van het Vrienden Fonds,
maar maakt geen deel uit van het bestuur. Naast de ambtelijk secretaris is ook het hoofd Partners
& Begunstigers aanwezig bij bestuursvergaderingen; ook deze maakt geen deel uit van het
bestuur. Beiden hebben een adviserende stem.
Het bestuur van het Teylers Museum Vrienden Fonds onderschrijft de Governance Code
Cultuur 2019.
Vermogensbeheer en Beleggingsbeleid
Het Teylers Museum Vrienden Fonds handelt in overeenstemming met het Beleggingsstatuut
dat door het bestuur is vastgesteld. De penningmeester en twee leden van het bestuur zijn als
Beleggingsadviescommissie belast met het formuleren van adviezen aan het bestuur met
betrekking tot het beleggingsbeleid en het toezicht op de uitvoering hiervan door de
vermogensbeheerder(s). De vermogensbeheerder dient te handelen volgens het door het
bestuur gegeven beleggingsmandaat. Er is gekozen voor een defensief risicoprofiel. De
vermogensbeheerder stelt per kwartaal een integrale rapportage op over de performance van
de beleggingsportefeuilles, waarin een analyse wordt gemaakt van de gerealiseerde
beleggingsuitkomsten. De Beleggingscommissie fungeert een maal per jaar als Financiële
Commissie, wanneer de Jaarrekening met de accountant wordt voorbesproken. De
Jaarrekening wordt in de bestuursvergadering vastgesteld.
Donatiebeleid
Het Bestuur van het Teylers Museum Vrienden Fonds bepaalt jaarlijks in goed overleg met het
museum de hoogte van de donatie(s) aan de Stichting tot Beheer en Instandhouding van
Teylers Museum. Dit is vastgelegd in het Donatiestatuut. Er zijn drie soorten donaties te
onderscheiden:
a. Donaties ten behoeve van concrete projectvoorstellen van Teylers Museum. Dit kan
meerdere malen per jaar plaatsvinden, al naar gelang de lopende projecten van het
museum.
b. Geoormerkte giften (schenkingen en erfstellingen met een specifiek doel) worden
doorgeschonken aan Teylers Museum op het moment dat het museum daar een verzoek toe
doet.
c. Overige donaties.
Het bestuur heeft geen vast percentage van het vermogen of van rendement over het vermogen
vastgesteld voor jaarlijkse donaties. Per periode wordt bekeken waar het museum behoefte aan
heeft.
Het bestuur verwacht in de nabije toekomst een grote donatie te doen voor het
restauratieproject Pieter Teylers Huis, dat in 2020/2021 wordt geopend.
Administratieve Organisatie
Het Teylers Museum Vrienden Fonds heeft geen personeelsleden in dienst. De fondsenwerving
en de financiële administratie worden verzorgd door Teylers Museum. Tussen het Teylers
Museum Vrienden Fonds en Teylers Museum zijn afspraken over de Administratieve
Organisatie vastgelegd. Voor elke bestuursvergadering worden door de afdeling Bedrijfsvoering
van Teylers Museum financiële rapportages gemaakt over de resultaten van de particuliere
fondsenwerving, over de aanwending van de verschillende fondsen, en over de ontwikkeling
van de kosten van beheer en administratie en van de fondsenwerving. Naast het financieel
beheer worden op bestuursvergaderingen het jaarplan en de realisatie hiervan besproken,
alsmede beleidsvraagstukken zoals de fondsenwervingsstrategie en evenementen voor de
gevers.
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Jaarrekening
De Jaarrekening is opgesteld conform de Richtlijn RJ 650 voor fondsenwervende instellingen
van de Nederlandse Raad voor de Jaarverslaggeving. De Jaarrekening is gecontroleerd door
een door het bestuur aangestelde externe registeraccountant.
ANBI status
Giften aan goede doelen organisaties zijn aftrekbaar van het belastbaar inkomen als de
instelling is aangemerkt als algemeen nut beogende instelling (ANBI). Sinds 1 januari 2012 en
in elk geval t/m 2020 is de Geefwet van kracht. Deze biedt extra fiscale voordelen. Musea met
een ANBI-status die zijn aangemerkt als culturele instelling kunnen gebruikmaken van de
mogelijkheden die de Geefwet biedt. Het Teylers Museum Vrienden Fonds heeft deze culturele
ANBI-status.
Fiscale aspecten van schenken en nalaten aan het Teylers Museum Vrienden Fonds
Het Teylers Museum Vrienden Fonds, de steunstichting van Teylers Museum, is geheel
vrijgesteld van schenkbelasting en erfbelasting. Dat betekent dat er geen belasting wordt
geheven over vermogen dat wordt overgedragen aan het Teylers Museum Vrienden Fonds.
Dit kan zijn een eenmalige gift, een periodieke schenking of een nalatenschap.
Voor particulieren kan een schenking aan het Vrienden Fonds vanuit fiscale optiek dubbel
aantrekkelijk zijn. Niet alleen wordt geen schenkbelasting geheven over de
vermogensoverdracht, een schenking aan het Vrienden Fonds is onder voorwaarden ook
aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. De Geefwet biedt daarbij extra voordelen. Zie voor meer
informatie www.teylersmuseum.nl.
In februari 2019 heeft het Teylers Museum Vrienden Fonds bij monde van zijn voorzitter een
reactie ingediend in de internetconsultatie naar aanleiding van het Conceptwetsvoorstel
transparantie maatschappelijke organisaties, in verband met de negatieve gevolgen die de
daaraan ten grondslag liggende uitgangspunten kunnen hebben voor de fondsenwerving.
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Balans per 31 december 2019 (na resultaatverdeling)

NOTE

*31-12-2019*

*31-12-2018*

ACTIVA
VORDERINGEN
Debiteuren
Te ontvangen interest

EFFECTEN
Effecten

LIQUIDE MIDDELEN
ABN Vermogensbeheerrek.
ABN Vermogensspaarrek.
ABN Bestuurrekening
ABN Charitas spaarrekening
Rabo Vriendenrekening
Lombard Odier
Insinger

1.

2.

€
€

€

13.475
771

€
€
€

14.246

€

3.334.959

3.334.959

€

17.213
1.295
€

18.508

€

3.513.730

€
€

2.807.705
6.339.943

3.513.730

3.
€
€
€
€
€
€
€

1.852.154
750
350.929
1.525.307
391.980
16.814

€
€
€
€
€
€
€
€
€

TOTAAL ACTIVA

1.540.764
749
1.189
938.647
322.796
3.560

4.137.934
7.487.139

*31-12-2019*

*31-12-2018*

PASSIVA
RESERVES EN FONDSEN
4.
Reserves
Algemene reserve
Bestemmingsreserve:
- Reserve Vrienden
- Reserve Endowment
- Reserve Lorentz Lab en Wetenschap
- Reserve Pieter Teylers Huis
Fondsen
Fonds Legaat Boting
Fonds Matthijs de Clercq
Fonds Moderne Kunst
Fonds Numismatiek
Fonds van Regteren Altena-Loman
Mr. Cornelis Roozenfonds

€

420.885

€

148.678

€
€
€
€

357.159
3.689.305
26.000
1.191.100

€
€
€
€

287.068
3.616.848
53.000
597.200

€
€
€
€
€
€

640.433
26.500
42.000
483.578
400.000

€
€
€
€
€
€

640.433
26.000
57.000
478.966
400.000

€
KORTLOPENDE SCHULDEN
Crediteuren
Rek.courant Teylers
Vooruitontvangen bedragen
TOTAAL PASSIVA

5.

€
€
€

7.276.960

636
209.543
-

€
€
€
€
€
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210.179
7.487.139

€

6.305.193

€
€

34.751
6.339.943

636
8.976
25.138
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Staat van Baten en Lasten

BATEN

NOTE

*2019*

6.
- Baten uit eigen fondsenwerving
Particulieren
Bijdrage Vrienden
Bijdrage Bijzondere Vrienden (periodieke schenkingen)
Bijdragen Sterrenwachters (periodieke schenkingen)
Bijdragen Lorentz Kring (periodieke schenkingen)
Bijdragen Pieter Teyler Kring (periodieke schenkingen)
Bijdragen Wybrand Hendriks Kring (periodieke schenkingen)
Bijdragen Gezelschap Democriet
Vrienden extra gift
Schenkingen
- Baten uit nalatenschappen
Bijdragen Nalatenschappen

7.

- Overige baten
Bijdragen in Natura
Som der baten

8.

€
€
€
€
€
€
€
€
€

€

LASTEN
9.
Besteed aan doelstellingen
- Donaties aan Teylers Museum
- Donaties in natura aan Teylers Museum

*2018*

56.730
14.900
72.458
40.500
60.000
30.500
500.000
8.461
104.390
€ 887.939

€
€
€
€
€
€
€
€
€

-

€

51.060
9.810
67.769
39.400
50.000
20.500
250.000
13.854
551.579
€ 1.053.972
-

€
€

198.500
1.086.439

€

1.053.972

€
€

402.250
198.500

€
€

219.155
-

Kosten Werving baten

€

-

€

-

Kosten Beheer en Administratie

€

5.070

€

4.979

Som der lasten

€

605.820

€

224.134

€

480.619

€

829.838

SALDO VOOR FINANCIëLE BATEN EN LASTEN

BATEN
Interestbaten
Dividend
Koersresultaat
gerealiseerd
ongerealiseerd

€
€

7.919
33.966

€
€

11.289
23.667

€
€

185.479
291.810

€
€

2.895
153.725-

€

519.174

€

115.873-

LASTEN
- Kosten van beleggingen

€

28.026

€

22.393

SALDO FINANCIëLE BATEN EN LASTEN

€

491.148

€

138.266-

SALDO VAN BATEN EN LASTEN

€

971.767

€

691.571

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

272.207
80.091
-10.000
72.458
40.500
-67.500
593.900
89.104
-89.104
7.500
-7.000
9.579
-4.968
-15.000
971.767

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

-212.735
74.724
-10.000
67.769
39.400
324.400
140.179
-140.179
7.500
-4.000
400.000
9.489
-4.976
691.571

Toevoeging/ onttrekking aan:
Algemene reserve
Reserve Vrienden
Reserve Vrienden; onttrekking moderne kunst
Reserve Endowment
Reserve Lorentz Lab en Wetenschap
Lorentz Kring gift 2019 tbv Lorentzlab
Reserve Pieter Teylers Huis
Fonds Matthijs de Clercq
Fonds Matthijs de Clercq aankoop tekeningen
Fonds Moderne Kunst
Fonds Moderne Kunst; aankoop tekening
Mr. Cornelis Roozenfonds
Fonds van Regteren Altena- Loman
Fonds van Regteren Altena- Loman restauratie Blaue atlas
Fonds Numismatiek; gift 2017 aankoop penning Dukaton
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Toelichting op de Balans en de Staat van baten en lasten

ALGEMEEN
De Jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de door de Raad voor de Jaarverslaggeving gepubliceerde
Richtlijn Verslaggeving Fondsenwervende Instellingen (RJ 650). Doel van deze richtlijn is inzicht te geven in de kosten van de
organisatie en besteding van de gelden in relatie tot het doel waarvoor die fondsen bijeengebracht zijn.
De begroting is niet toegevoegd aangezien niet wordt gestuurd op basis van begroting.
Doelstelling Teylers Museum Vrienden Fonds
De stichting heeft ten doel het bevorderen van de bloei van Teylers Museum door het wekken en stimuleren van belangstelling voor
het museum en door het ter beschikking stellen van geldmiddelen aan dit museum alsmede door andere vormen van steunverlening
en verder al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.
Dit doel wil het Vrienden Fonds bereiken door het bijeenbrengen en beheren van bijdragen van betrokken vrienden en periodieke
schenkers, eenmalige schenkingen en nalatenschappen, en het uitkeren van gelden aan het museum.

GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN WAARDEBEPALING
Effecten
De aandelen en obligaties worden gewaardeerd tegen de beurskoers per ultimo boekjaar.
Waardeveranderingen worden in de staat van baten en lasten verantwoord.
Transactiekosten voor aan- en verkopen worden via de staat van baten en lasten verantwoord.
Reserves en Fondsen
Het eigen vermogen van de stichting wordt onderverdeeld in Reserves en Fondsen.
De Reserves bestaan uit een Algemene reserve en Bestemmingsreserves.
Een Bestemmingsreserve is een reserve waaraan het bestuur een bepaalde bestemming heeft gegeven.
Wanneer door derden een specifieke doelstelling en besteding aan een schenking of nalatenschap is gegeven, is dit
aangemerkt als Fonds (Bestemmingsfonds of Fonds op Naam).
De overige activa en passiva worden gewaardeerd op nominale waarde.
Resultaatbepaling
Opbrengsten en kosten, respectievelijk baten en lasten worden opgenomen voor de aan het boekjaar toe te rekenen bedragen.
Donaties en giften
Dit betreft (extra) vrijwillige bijdragen en schenkingen. Deze worden als gerealiseerd beschouwd in het jaar van ontvangst.
Nalatenschappen
Baten uit nalatenschappen worden opgenomen in het boekjaar waarin de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld.
Voorlopige uitbetalingen in de vorm van voorschotten worden in het boekjaar waarin ze worden ontvangen verantwoord als
baten uit nalatenschappen, voorzover deze niet reeds in een voorgaand boekjaar zijn verantwoord.
Bij verkrijgingen belast met vruchtgebruik zal bij de waardering rekening worden gehouden met het recht van vruchtgebruik.
Donaties in natura
Ontvangen donaties in natura worden conform het Donatiestatuut direct doorgeschonken aan Teylers Museum.
De financiële waarde van de donaties is gebaseerd op taxaties.
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BALANS
1. Vorderingen
De te ontvangen interest betreft lopende interest op de bankrekeningen en effecten.
2. Effecten
Het verloop van de balanswaarde van de effectenportefeuille was in het verslagjaar als volgt:
Balanswaarde per ultimo 2019
Reverse ongerealiseerd koersresultaat tm. 2019
€
197.771Aankopen 2019
€
1.700.068
Verkopen/ aflossingen 2019
€
2.170.649Ongerealiseerd koersresultaat t/m 2019
€
489.581
Balanswaarde ultimo 2019
Gerealiseerde koersresultaat 2019

€

€

3.513.730

€

3.334.960

185.479

De effecten worden gewaardeerd tegen de beurskoers per jaar ultimo.
3. Liquide middelen
De liquide middelen betreffen diverse rekeningen bij ABN AMRO, Insinger Gillisen en de RABO bank.
4. Reserves en Fondsen
Reserve Vrienden
De ontvangen jaarbijdragen van Vrienden en Bijzondere Vrienden zijn tegen nominale waarden opgenomen.
De gelden zijn bestemd voor jaarlijks te bepalen projecten, aankoop monderne kunst en publieksactiviteiten;
de gelden worden op middellange termijn benut d.w.z. binnen 2 tot 5 jaar.
Reserve Endowment
Onder reserve endowment worden aangeduid "permanente" reserves, d.w.z de reserve wordt duurzaam in stand en
op peil gehouden. Ontvangen schenkingen en nalatenschappen waaraan door de betreffende schenkers/erflaters geen
specifieke doelstelling met betrekking tot aanwending is gegeven, worden in de reserve Endowment gestort.
Reserve Lorentz Lab en Wetenschap
De ontvangen gelden van leden van de Lorentz Kring zijn bestemd voor bijdragen aan specifieke projecten op
bèta-wetenschappelijk gebied. Het eerste vastgestelde project was Heropening van het Lorentz Lab.
Reserve Pieter Teylers Huis
In deze reserve zijn bijeengebracht: de ontvangen gelden van leden van de Pieter Teyler Kring, de Wybrand Hendriks
Kring, het Gezelschap Democriet en overige schenkingen ten behoeve van de restauratie, herinrichting en openstelling
van Pieter Teylers huis.
Fonds Legaat Boting
De ontvangen gelden uit het Legaat Pieter Gijsbert Boting zijn tegen nominale waarde opgenomen.
De gelden uit dit legaat zijn bestemd voor collectie-uitbreiding, met voorkeur voor pentekeningen die landschappen
voorstellen en of schilderijen gemaakt door de meesters behorende tot de Haagse School.
Fonds Matthijs de Clercq
De ontvangen gelden van de heer Matthijs de Clercq zijn tegen nominale waarde opgenomen.
De gelden zijn bestemd voor kunstaankopen die in samenspraak met hem worden aangekocht.
Fonds Moderne Kunst
De ontvangen gelden van een anononieme schenker zijn bestemd voor bijdragen ter bevordering van moderne kunst
in de breedste zin van het woord.
Fonds Van Regteren Altena- Loman
De ontvangen bijdrage is tegen nominale waarde opgenomen.
Van dit Fonds op Naam is de doelstelling beschreven in een overeenkomst met het Vrienden Fonds.
De opbrengsten van de belegde gelden dienen ten goede te komen aan uitbreiding van de collecties van Teylers Museum.
Conform de overeenkomst zal jaarlijks een fictief rendement van 2% aan het vermogen worden toegevoegd (stand 1 januari).
Mr. Cornelis Roozenfonds
De ontvangen bijdrage is tegen nominale waarde opgenomen.
Van dit Fonds op Naam is de doelstelling beschreven in een overeenkomst met het Vrienden Fonds.
De gift is bestemd voor inrichting van één van de kamers van Pieter Teylers Huis. Genoemde kamer zal de naam
gaan dragen van "Mr. Cornelis Roozen".
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Mutatieoverzichten per vermogenscomponent:
Algemene reserve
stand 31-12-2018
bijdrage uitkeringen/schenkingen
onttrekking
stand 31-12-2019

€
€
€
€

148.678
272.207
420.885

Reserve Vrienden
stand 31-12-2018
toevoeging
onttrekking
stand 31-12-2019

€
€
€
€

287.068
80.091
-10.000
357.159

Reserve Endowment
stand 31-12-2018
bijdrage uitkeringen/schenkingen
onttrekking
stand 31-12-2019

€
€
€
€

3.616.848
72.458
3.689.306

Reserve Lorentz Lab en Wetenschap
stand 31-12-2018
toevoeging
onttrekking
stand 31-12-2019

€
€
€
€

53.000
40.500
-67.500
26.000

Reserve Pieter Teylers Huis
stand 31-12-2018
toevoeging
onttrekking
stand 31-12-2019

€
€
€
€

597.200
593.900
1.191.100

Fonds legaat Boting
stand 31-12-2018
toevoeging
onttrekking
stand 31-12-2019

€
€
€
€

640.433
640.433

Fonds Matthijs de Clercq
stand 31-12-2018
toevoeging
onttrekking
stand 31-12-2019

€
€
€
€

89.104
-89.104
-

Fonds Moderne Kunst
stand 31-12-2018
toevoeging
onttrekking
stand 31-12-2019

€
€
€
€

26.000
7.500
-7.000
26.500

Fonds Numismatiek
stand 31-12-2018
toevoeging
onttrekking
stand 31-12-2019

€
€
€
€

57.000
-15.000
42.000

Mr. Cornelis Roozenfonds
stand 31-12-2018
toevoeging
onttrekking
stand 31-12-2019

€
€
€
€

400.000
400.000

Fonds van Regteren Altena - Loman
stand 31-12-2018
toevoeging rente
onttrekking
stand 31-12-2019

€
€
€
€

478.966
9.579
-4.968
483.577

5. Rekening Courant Teylers
Onder deze post staan nog niet verrekende kosten en bijdragen van het boekjaar opgenomen

NIET UIT DE BALANS BLIJKENDE VERPLICHTINGEN
Ultimo 2019 heeft het Teylers Museum Vrienden Fonds recht op toegezegde lijfrenteuitkeringen 2020-2023 ad. € 512.962 (ultimo 2018 € 541.956). Dit betreffen de over de komende
jaren nog te ontvangen bedragen uit de vijf-jarige aktes van Sterrenwachtleden,
leden Lorentz Kring, Pieter Teyler Kring, Wybrand Hendriks Kring en bijzondere vrienden
De financiële waarde van de toekomstige uitkeringen zijn niet gewaardeerd als vordering,
aangezien deze pas bij ontvangst worden gerealiseerd. Jaarlijks zullen op basis van de
werkelijke ontvangsten de baten verantwoord worden voor dat jaar.
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN
2019

2018

6. Baten uit eigen fondsenwerving

Bijdragen Vrienden
€
Biijdragen Bijzondere Vrienden (periodieke schenkingen)
€
Bijdragen Sterrenwachters (periodieke schenkingen)
€
Bijdragen Lorentz- Kring (periodieke schenkingen)
€
Bijdragen Wybrand Hendriks - Kring (periodieke schenkingen €
Bijdragen Pieter Teylers - Kring (periodieke schenkingen)
€
Bijdragen Gezelschap Democriet
€
Bijdragen Vrienden extra gift
€
Bijdragen éénmalige schenkingen
€
€

56.730
14.900
72.458
40.500
30.500
60.000
500.000
8.461
104.390
887.939

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

51.060
9.810
67.769
39.400
20.500
50.000
250.000
13.854
551.579
1.053.972

Bijdragen uit periodieke schenkingen worden toegevoegd aan de Reserve Endowment; periodieke schenkingen van
Lorentz Kring leden worden toegevoegd aan de Reserve Lorentz Lab en Wetenschap en periodieke schenkingen van
Pieter Teylers kring leden worden toegevoegd aan de in 2016 opgerichte Reserve Pieter Teylers Huis.
Ook de bijdragen van de Wybrand Hendriks kring leden worden toegevoegd aan de Reserve Pieter Teylers Huis.
Bijdragen van Vrienden, Bijzondere Vrienden en extra giften van Vrienden worden toegevoegd aan de Reserve Vrienden.
De éénmalige schenkingen betreffen een schenking van de Netherland America Foundation voor het Matthijs de Clercq fonds.
Daarnaast zijn er schenkingen gedaan ten behoeve van het Pieter Teylers Huis.

7. Baten uit nalatenschappen
Er zijn in 2019 geen baten uit nalatenschappen.
8. Overige Baten
Onder de Overige Baten zijn de ontvangen donaties in natura opgenomen.
In 2019 zijn de volgende kunstwerken ontvangen en doorgeschonken aan Teylers Museum:
-  een tekening van Dirk Verrijk en een tekening van (toegeschreven aan) Isaac de Moucheron door de heer mr. J.W. Baerveldt
- achttien tekeningen van onder meer Hendrik Voogd, Anton Mauve, Siebe Johannes ten Cate, Josphus Augustus Knip, Petrus
- een schilderij van Charles Henri Leickert door de erven A.C. Jalink
De totale waarde van de donaties in natura is bepaald op € 198.500. De waarde is gebaseerd op uitgevoerde taxaties door
onafhankelijke taxateurs in opdracht van Teylers Museum.
9. Besteed aan doelstelling
Donaties aan Teylers Museum
De donatie aan het Teylers Museum van € 402.250 bestaat uit de volgende posten:
Algemene reserve tbv. 2 paleontological drawings
€
148.678
Fonds Matthijs de Clercq tbv. aankoop tekeningen
€
89.104
Fonds Lorentz Kring tbv. exploitatie Lorentz Lab
€
67.500
Fonds Numismatiek tbv. Erasmus penning
€
15.000
Fonds Van Regteren Altena tbv. Restauratie Blaeu Atlas
€
4.968
Fonds Moderne kunst tekening Marcel van Eerden
€
7.000
Reserve Vrienden tbv aankoop moderne tekenkunst
€
10.000
tbv algemene donatie
€
60.000
€
402.250
Daarnaast zijn de baten in natura zoals benoemd onder toelichting 8 op basis van het Donatiestatuut in
boekjaar doorgeschonken aan Teylers Museum.
Activiteiten in verband met Fondsenwerving worden verzorgd door Teylers Museum. Teylers Museum verwerft
fondsen (inclusief corporate sponsoring) voor veel activiteiten en projecten; deze kosten worden niet
uitgesplitst.

Kengetallen
Percentage fondsenwerving
- Kosten fondsenwerving tov. baten fondsenwerving
Percentage besteed aan doelstelling
- Besteed aan doelstelling tov. baten
Bestedingspercentage lasten
- Besteed aan doelstelling tov. totale lasten
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2019

2018

0%

0%

37%

21%

66%

98%

TOELICHTING BESTEDINGEN
Specificatie en verdeling kosten naar bestemming
Totaal

Doelstelling
TMVF

Beleggingen

Werving

Beheer
en
admin

€
€
€
€
€
€
€ 28.026

€
€
€
€
€
€
€

-

€
€
€
€
€ 5.070
€
€
-

€ 28.026

€

-

€ 5.070

2019

Noot
Bijdrage projecten
Aankopen en verwervingen
Algemene donatie
Personeelskosten
Publiciteit en Communicatie
Activiteiten en evenementen voor donateurs
Huisvestingskosten
Accountantskosten
Kosten acties derden
Kosten beleggingen

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

72.468
269.782
60.000
5.070
28.026

€
€
€

totaal lasten

€

435.346

€

72.468
269.782
60.000

402.250

Doelstelling:
Financiering van projecten en kunstaankopen van de Stichting tot beheer en instandhouding van Teylers Museum
In 2019 is het geld als volgt besteed:
€ 4.968 voor de restauratie van de Blaue atlassen
€ 67.500 voor het Lorentz Lab
€ 259.782 voor aankoop schilderijen, tekeningen en penningen
€ 10.000 aan het aankopen van moderne tekeningen
€ 60.000 algemene donatie aan Teylers Museum
Algemene toelichting
De stichting is gehuisvest in het kantoor van Teylers Museum. De financiële administratie van de stichting wordt gevoerd
door de afdeling Financiële Administratie & Commerciële Zaken van Teylers Museum. Ook de afdeling Partners&Begunstigers
van Teylers Museum verricht werkzaamheden die gedeeltelijk ten behoeve van het Teylers Museum Vrienden Fonds zijn.
Door het museum worden geen kosten voor beheer en administratie, fondsenwerving en huisvesting doorberekend.
De stichting heeft geen personeelsleden in dienst. De bezoldiging van de bestuurders over 2016 bedroeg nihil.
Toerekening van kosten
Accountantskosten, kosten voor Kamer van Koophandel e.d. worden toegerekend aan kosten 'beheer en administratie'
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