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Teylers Museum Vrienden Fonds Jaarverslag 2016  
 
 
Bestuursverslag  
 
Het 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 ANBI 
status. 
 
Het Teylers Museum Vrienden Fonds is voortgekomen uit de Stichting Vrienden van Teylers 
Museum, opgericht in 1975, en het Teylers Museum Fonds dat sinds 1992 bestond. 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 particuliere begunstigers uit binnen- en buitenland.  
 
Het Vrienden Fonds wordt structureel gesteund door Vrienden, Bijzondere Vrienden, 
Sterrenwachters, Lorentz Kringleden en Pieter Teyler Kringleden. Ook eenmalige schenkingen 
en nalatenschappen komen in het Fonds terecht. Het Vrienden Fonds doet jaarlijks donaties 
aan Teylers Museum, en ondersteunt daarmee concrete projecten en activiteiten van het 
museum. De vriendenbijdragen kunnen jaarlijks worden gebruikt om het museum te steunen bij 
projecten op de korte en middellange termijn. De bijdragen van de Sterrenwachters gaan deels 
in een op de toekomst gericht endowment-vermogen. De bijdragen van de Lorentz Kringleden 
zijn specifiek bedoeld voor projecten op het gebied van bèta wetenschappen in het museum. 
De bijdragen van de Pieter Teyler Kring zijn bestemd voor het monumentale gebouw. Andere 
geoormerkte bijdragen worden besteed aan de doelstelling die de schenker heeft geformuleerd 
en die past binnen het Vrienden Fonds. 
 
Dit jaar heeft het Vrienden Fonds twee nieuwe Fondsen op Naam kunnen verwelkomen. 
Matthijs de Clercq, die al jarenlang een belangrijke mecenas van het museum is, heeft zijn 
eigen stichting laten opgaan in het Fonds Matthijs de Clercq. Doel is het verlenen van steun aan 
Teylers Museum voor de uitbreiding van de collectie tekeningen en wat daar rechtstreeks of 
zijdelings verband mee houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. Ultimo 2016 zat er € 46.705 in dit 
Fonds. 
Daarnaast werd het Fonds Numismatiek opgericht dankzij een donatie van €60.000 van de 
Stichting Vrienden van het Geld Museum in opheffing. Het Fonds Numismatiek heeft als 
doelstelling het verlenen van financiële ondersteuning aan Teylers Museum bij het verwerven 
van numismatische objecten ter completering van de numismatische collectie van Teylers 
Museum. 
Samen met het Fonds Van Regteren Altena Loman, het Fonds legaat Boting, en het Fonds 
Moderne Kunst is het aantal Fondsen op Naam binnen het Vrienden Fonds hiermee op vijf 
gekomen. Daarnaast zijn er ook geoormerkte schenkingen gedaan, die in passende Reserves 
zijn gestort. 
 
Het Teylers Museum Vrienden Fonds heeft sinds 2013 in de Verenigde Staten een Teylers 
Museum Friends Fund binnen The Netherland America Foundation. Schenkingen aan dat 
Friends Fund worden doorgeschonken naar het Vrienden Fonds in Nederland. Via deze weg 
benut een aantal Amerikaanse burgers de fiscale voordelen in hun land bij het schenken van 
geld of kunstwerken ten behoeve van Teylers Museum. Dankzij Matthijs de Clercq kon Teylers 
Museum het werk De ontvoering van Amphitrite door Poseidon van Cornelis Schut (atelier) 
aankopen. Monroe Warshaw schonk, ter nagedachtenis aan Erik P. Löffler, de tekening van 
een Nederlandse meester uit 1571, Marktscene met apen. 
 
In 2016 groeide het Vrienden Fonds van 1698 naar 1810 gevers. In totaal telden we 1682 
Vrienden (was 1575 in 2015), 21 Bijzondere Vrienden (was 18), 67 Sterrenwachters met een 
periodieke schenkingsovereenkomst (was 67), 25 overige Sterrenwachters (eenmalige grote 
schenkingen) en 15 Lorentz Kringleden (was 13). Ter ere van het verwelkomen van de 
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150.000ste bezoeker heeft het museum op zondag 18 december 144 eenpersoons 
Cadeauvriendschappen uitgedeeld. 
 
De donaties van al deze gevers, samen met enkele bijzondere schenkingen en 
nalatenschappen en de Fondsen op Naam, zorgden voor € 362.583 aan inkomsten voor het 
Vrienden Fonds in 2016.  
 
De Beleggingscommissie, bestaande uit drie bestuursleden, kwam in 2016 vier maal bijeen om 
de resultaten nauwlettend te analyseren. De ABN AMRO heeft een mandaat om een deel van 
het vermogen te beleggen volgens een vastgesteld Beleggingsstatuut. Hierbij is gekozen voor 
een defensief beleggingsprofiel. In 2016 is een positief rendement van 3,52% gerealiseerd. Het 
belegde vermogen is per 31-12-2016 met € 193.178 (economische marktwaarde) gestegen tot 
€ 4.283.282. Het bedrag aan overige liquide middelen buiten het belegd vermogen is 
€1.141.742. 
 
Het Teylers Museum Vrienden Fonds heeft in 2016 een donatie gedaan aan het museum van  
€ 30.000 ten behoeve van het ontwikkelen van een nieuwe bezoekersgids. Daarnaast werd een 
bijdrage van € 10.000 gedaan ten behoeve van de aankoop van moderne tekenkunst, € 500 
voor de aanschaf van een krokodillenbek en facsimile, en een algemene donatie van € 58.000 
die gebruikt wordt voor o.a. de wekelijkse Teylers Tours voor het publiek, het tijdschrift Teylers 
Magazijn, activiteiten voor bestaande vrienden en het werven van nieuwe particuliere gevers.  
 
Kunstwerken die die het Fonds ontving zijn direct doorgeschonken aan Teylers Museum. Het 
betreft drie tekeningen: A. Ducros, Man met hoge hoed rustend op een schuin liggend houten 
blok, W.A. Haanenbrink. Portret van een jongeman, A. Brondgeest, Studies van een lezende 
jongen en van een vrouw met kapje, en twee schilderijen: F.H. Kaemmerer, Studie van een 
kerktoren en Studie van een begroeide trelli; en twee studies van een hand. Schenking van de 
heer en mevrouw Bergen-van Nierop.  
 
Het Bestuur van het Teylers Museum Vrienden Fonds kwam in 2016 vier maal bijeen. Bij deze 
vergaderingen waren Marjan Scharloo, directeur en Marijke Naber, hoofd Partners & 
Begunstigers van Teylers Museum aanwezig, zoals vastgelegd in de statuten. In november 
werd bestuurslid Marc Wesseling opgevolgd door Henry van Geen. Op 31 december eindigde 
het bestuurslidmaatschap namens Teylers Stichting van Renee van Voorst van Beest-Gunst, zij 
zal q.q. worden opgevolgd door Niels Teves. Wij danken beide vertrekkende bestuursleden heel 
hartelijk voor hun jarenlange inzet en betrokkenheid.  
 
Het bestuur wil de stijgende de groei van het aantal vrienden en begunstigers de komende 
jaren voortzetten. Daarnaast worden er extra inspanningen verricht voor het werven van grote 
particuliere giften ten behoeve van het project Pieter Teylers huis. Doel is de omvangrijke 
restauratie en openstelling van het woonhuis van de founding father Pieter Teyler, die tijdens 
zijn leven ijverde voor een betere maatschappij en wilde dat met zijn geld ook voor de 
generaties ná hem een plek zou blijven waar kunst, kennis en ontdekkingen toegankelijk zijn 
voor iedereen. Het bestuur heeft een speciale campagnegroep gevormd waarin ook Jacqueline 
Lenterman heeft plaatsgenomen.  
 
Dankzij de generositeit en steun 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 en is hen daarvoor zeer 
erkentelijk. Zo kunnen wij ons steentje bijdragen aan het doorgeven van de rijke geschiedenis 
van Teylers Museum aan de komende generaties.  
 
Kees Storm 
Voorzitter Stichting Teylers Museum Vrienden Fonds 
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Bestuur 
Het bestuur van het Teylers Museum Vrienden Fonds is onbezoldigd en de samenstelling was 
per 31 december 2016 als volgt: 
 
drs. K.J. (Kees) Storm   
drs. A. (Lex) Boogaarts MBA CAIA  
mr. S. (Saskia) Sicking  
mw. R.A.M. (Renée) van Voorst van Beest-Gunst, bestuurslid namens Teylers Stichting 
jhr. mr. H.C. (Henry) van Geen 
mr. E.J. (Erik) Westerink  
 
 
Jaarverslag Activiteiten 2016 

Vrienden, Bijzondere Vrienden, Sterrenwachters, Lorentz Kringleden, en Pieter Teyler 
Kringleden hebben deelgenomen aan de zeven speciale evenementen en excursies die het 
museum speciaal voor hen heeft georganiseerd.  
 
Op 24 maart was er een welkomstavond voor 46 nieuwe vrienden uit het voorgaande 
kalenderjaar. Zij kregen een spannende zaklantaarnrondleiding door het donkere museum.  
 
Op 23 april was de Voorjaarsdag, die in het teken stond van het verzamelen van tekeningen in 
de 17e eeuw en nu, hoofdconservator Michiel Plomp verzorgde een lezing. 108 personen 
namen deel. 
 
De traditionele kunstbeschouwing voor trouwe Sterrenwachters die al 10, 15 of 20 jaar het 
museum structureel steunen door middel van een periodieke schenking, ging dit jaar helaas niet 
door.  
 
Op 3 mei was er een private view bij de tentoonstelling In de wolken, hier mochten we 144 
vrienden verwelkomen.  
 
In juni waren er wegens grote belangstelling twee Sterrenwachtreizen naar Parijs. Van 10-14 en 
van 24-28 juni traden in totaal 30 deelnemers in de voetsporen van Teylers Museums eerste 
directeur Martinus van Marum. Op zoek naar het 18de en 19de eeuwse Parijs werden o.a. het 
Muséum national d'histoire naturelle in het Jardins de Plantes, het musée des Arts et métiers en 
de privé gebouwen van Marie-Antoinette in het Château de Versailles aangedaan.   
 
De Vriendenexcursie vond plaats op 30 september 2016 en stond in het thema van de vergeten 
wereld en het verloren ambacht. Op het programma stond onder andere een bezoek aan het 
Elisabeth Weeshuismuseum en een Weissenbruch stadswandeling in Culemborg en in Oud-
Zuilen een bezoek aan Planetarium Zuylenburg. De excursie was ruim overtekend, er konden 
48 personen mee.  
 
De Najaarsdag vond plaats op 29 oktober, met het traditiegetrouwe Kijkje achter de schermen, 
waar medewerkers van het museum vertellen wat hen bezig houdt. 155 personen meldden zich 
hiervoor aan. 
 
De jaarlijkse Sterrenwachtavond vond plaats op 22 november, om de schenkers te bedanken 
werd een bijzondere avond georganiseerd met diverse workshops en sprekers over Kunst en 
Wetenschap. We mochten 83 gasten verwelkomen.  
 
In 2016 groeide de Lorentz Kring van 13 naar 15 leden. Voor hen werden drie speciale 
bijeenkomsten georganiseerd. Op 21 maart een bezoek aan het Lorentz Lab in aanbouw, op 27 
september werden door de leden van de Lorentz kring diverse proefopstellingen uitgetest die in 
het Lorentz Lab beschikbaar komen voor middelbare scholieren. Tot slot was er een Tech Talk 
op 22 november. 
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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 zes leden en is als volgt samengesteld: een voorzitter, 
penningmeester en vier leden. 
 
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 Code Goed Bestuur voor 
Goede Doelen. 
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Vermogensbeheer en Beleggingsbeleid  
Het Teylers Museum Vrienden Fonds handelt in overeenstemming met het Belegginsstatuut dat 
door het bestuur is vastgesteld. 
De penningmeester en een lid 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. Het vermogensbeheer is gemandateerd aan ABN AMRO, die 
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. In 2016 kwam de Beleggingscommissie 
vier maal bijeen; de Financiële Commissie kwam een maal bijeen.  
 
 
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 aan het vermogen toegevoegde rendement 
vastgesteld voor jaarlijkse donaties. Er wordt per periode bekeken waar het museum behoefte 
aan heeft, om zo te kunnen ‘sparen’ voor andere periodes. Volgens dit beleid heeft het 
Vrienden Fonds in 2014 en 2015 zeer grote donaties kunnen doen ten behoeve van het Lorentz 
Lab, maar in 2016 een bescheiden donatie.  
In 2017 is het museum begonnen met de fondsenwerving voor het restauratieproject Pieter 
Teylers Huis dat in 2020 wordt geopend. Het bestuur verwacht daar in de toekomst een grote 
donatie aan te kunnen doen.  
 
 
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 eigen 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.  
 
 
Jaarrekening 
De Jaarrekening is opgesteld conform de Richtlijn 650 voor fondsenwervende instellingen van 
de Nederlandse Raad voor de Jaarverslaggeving (RJ 650, herzien 2011). De Jaarrekening is 
gecontroleerd door een door het bestuur aangestelde externe registeraccountant. 
 
 
  



6 
 

ANBI status 
Vanaf 1 januari 2008 zijn giften aan goede doelen organisaties 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 2017 is de Geefwet van kracht. Deze biedt extra fiscale 
voordelen. Musea met een ANBI-status die zijn aangemerkt als Culturele Instelling (CI) 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 ten gunste van 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 ook aftrekbaar voor de 
inkomstenbelasting. Aan de hoogte van die aftrek zijn bepaalde voorwaarden verbonden. De 
Geefwet biedt extra voordelen. Zie voor meer informatie www.teylersmuseum.nl. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.teylersmuseum.nl/
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Financieel Jaaroverzicht Stichting Teylers Museum Vrienden Fonds 2016  
 

 
 
 

BALANS per 31 december 2015 (na resultaatverdeling)

ACTIVA *31-12-2016* *31-12-2015*
Financiële vaste activa 279.756€         278.301€                   
Vorderingen 36.454€           16.045€                      
Beleggingen 2.941.584€      3.309.018€                
Liquide middelen 2.483.806€      1.725.703€                
TOTAAL ACTIVA 5.741.600€      5.329.067€                

 
PASSIVA *31-12-2016* *31-12-2015*
Reserves en Fondsen
Reserves

Algemene reserve 267.638€         217.854€           
Bestemmingsreserve: 
- Reserve Endowment 3.480.580€       3.409.432€        
- Reserve Lorentz Kring 91.700€           40.300€             
- Reserve Pieter Teylers Huis 57.400€           -€                    
- Reserve Vrienden Teylers Museum 318.665€         190.791€           
- Reserve Vrienden voor het Leven -€                  70.000€             

Fondsen
Fonds Boting 640.433€         640.433€           
Fonds van Regteren Altena-Loman 478.876€         469.486€           
Fonds Numismatiek 60.000€           -€                    
Fonds Matthijs de Clercq 46.705€           -€                    
Fonds Moderne Kunst 15.000€           7.500€                

Totaal Reserves 5.456.997€      5.045.795€                
Langlopende schulden 279.756€         278.301€                   
Kortlopende schulden 4.847€              4.970€                        
TOTAAL PASSIVA 5.741.600€      5.329.066€                

Staat van Baten en Lasten  
 

BATEN *2016* *2015*

    

              Bijdragen Vienden 50.663€            49.460€                      
              Bijdragen Bijzondere Vrienden 6.250€              4.100€                        
              Bijdragen Sterrenwachters 71.149€            71.953€                      
              Bijdragen Lorentz Kring 51.400€            33.900€                      
              Bijdragen Pieter Teylers Kring 50.000€            -€                                 
              Extra donaties Vrienden 10.961€            9.247€                        
              Overige schenkingen 122.105€          618.848€                    
 - Baten uit eigen fondsenwerving € 362.528 787.508€                    
 - Baten uit nalatenschappen 55€                   -€                             
 - Baten uit acties van derden -€                  -€                             
 - Resultaat uit beleggingen: 171.760€         339.395€                   
 - Overige baten -€                  156€                           

Som der baten 534.343€         1.127.059€                

 
LASTEN *2016* *2015*

Besteed aan doelstellingen
 - Donaties aan Teylers Museum 98.500€           438.823€                   
 - Kosten van beleggingen 20.333€           20.337€                      
 - Kosten van beheer en administratie 4.308€              4.538€                        

Som der lasten 123.141€         463.698€                   

RESULTAAT 411.202€         663.361€                   

Toevoeging/ onttrekking aan:
Algemene reserve 49.784€            35.837€                      
Reserve Endowment 71.149€            71.953€                      
Reserve Vrienden Teylers Museum; donaties 67.874€            62.807€                      
Reserve Vrienden Teylers Museum; onttrekking moderne kunst -10.000€           -10.000€                     
Reserve Vrienden voor het Leven; opheffing reserve -70.000€           -€                                 
Reserve Vrienden; storting saldo Reserve Vrienden vh. Leven 70.000€            
Reserve Lorentz Kring 51.400€            33.900€                      
Reserve Pieter Teylers Huis 57.400€            
Fonds van Regteren Altena-Loman 9.390€              469.486€                    
Fonds Numismatiek 60.000€            -€                                 
Fonds Moderne Kunst 7.500€              7.500€                        
Fonds Matthijs de Clercq 46.705€            -8.121€                       

411.202€          663.362€                    
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Toelichting bij het Financieel Jaaroverzicht 2016  
 

 

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

GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN WAARDEBEPALING

Financiele Vaste activa
De financiele vaste activa zijn gewaardeerd tegen nominale waarde.

Effecten
De aandelen en obligaties worden gewaardeerd tegen de beurskoers per ultimo boekjaar.
Waardeveranderingen worden in 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.
Verkrijgingen belast met vruchtgebruik worden alleen in de toelichting vermeld. Zij worden pas in de staat van baten en lasten 
verantwoord bij het einde van het vruchtgebruik of bij een eerdere verkoop van de blote eigendom.

Donaties in natura
Ontvangen donaties in natura worden conform het Donatiestatuut direct doorgeschonken aan Teylers Museum. 
De financiële waarde van de donaties is niet in de jaarrekening opgenomen.

BALANS

Financiele Vaste Activa
Onder Vorderingen lijfrentes 2017-2020 is ultimo 2016 een bedrag van € 279.756 (nominaal)
opgenomen in verband met nog te ontvangen periodieke uitkeringen die tevens als 
verplichtingen lijfrentes 2017-2020 zijn opgenomen.

Vorderingen
De te ontvangen interest betreft lopende interest op de bankrekeningen en effecten.

Effecten
Het verloop van de balanswaarde van de effectenportefeuille was in het verslagjaar als volgt:
Balanswaarde per ultimo 2015 -€                     
Reverse ongerealiseerd koersresultaat tm. 2015 4.249-€               
Aankopen 2016 1.326.248€        
Verkopen/ aflossingen 2016 1.895.780-€        
Ongerealiseerd koersresultaat t/m 2016 206.347€           
Balanswaarde ultimo 2016 367.434-€             

Gerealiseerde koersresultaat 2016 13.884€             

De effecten worden gewaardeerd tegen de beurskoers per jaar ultimo. 
Een specificatie is opgenomen in de bijlage.

De stichting heeft ten doel het bevorderen van de bloei van Teylers Museum door het wekken en stimuleren van belangstelling voor het museum en 
Dit doel wil het Vrienden Fonds bereiken door het bijeenbrengen en beheren van bijdragen van betrokken vrienden en periodieke schenkers, eenmalige 
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Liquide middelen
De liquide middelen betreffen diverse rekeningen bij ABN AMRO en de RABO bank.

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 Vrienden voor het Leven
Deze reserve was bestemd om de kosten voor deze groep Vrienden, die niet meer jaarlijks bijdragen, te kunnen dekken.
Het bestuur heeft besloten deze reserve vrij te laten vallen. Het saldo van deze reserve is toegevoegd aan de
Reserve Vrienden.

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 is Heropening van het Lorentz Lab.

Reserve Pieter Teylers Huis
In deze reserve zijn bijeengebracht: de ontvangen gelden van leden van de Pieter Teyler Kring 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 Numismatiek
Dit in 2016 opgerichte Fonds op Naam komt voort uit de voormalige Vrienden van het Geldmuseum. 
Het Fonds Numismatiek heeft als doelstelling: Het verlenen van financiële ondersteuning aan Teylers Museum bij
het verwerven van numismatische objecten ter completering van de numismatische collectie van Teylers Museum.

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). 
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN
2016 2015

Baten uit eigen fondsenwerving
              Bijdragen Vrienden 50.663€              49.460€                        
              Biijdragen Bijzondere Vrienden (periodieke schenkingen) 6.250€                4.100€                          
              Bijdragen Sterrenwachters (periodieke schenkingen) 71.149€              71.953€                        
              Bijdragen Lorentz- Kring (periodieke schenkingen) 51.400€              33.900€                        
              Bijdragen Pieter Teylers - Kring (periodieke schenkingen) 50.000€              -€                                  
              Bijdragen  Vrienden extra gift 10.961€              9.247€                          
              Bijdragen schenkingen 122.105€            618.848€                      

362.528€            787.507€                      

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.
Bijdragen van Vrienden, Bijzondere Vrienden en extra giften van Vrienden worden toegevoegd aan de Reserve Vrienden.
€ 60.000 van de bijdragen uit schenkingen is een donatie van de voormalige Stichting Vrienden van het Geldmuseum
nu Fonds Numismatiek.

Baten uit nalatenschappen
In 2016 is de eindafrekening van de nalatenschap van de heer Zonneveld ontvangen ad. € 54,98 

Baten uit acties van derden
Baten uit acties van derden worden rechtstreeks in de jaarrekening van het Teylers Museum verantwoord.

Besteed aan doelstelling 
Donaties aan Teylers Museum
De donatie aan het Teylers Museum van € 98.500 bestaat uit de volgende posten:

tbv ontwikkeling nieuwe bezoekersgids 30.000€               
tbv aanschaf krokodillenbek en facsimile 500€                   
tbv aankoop moderne tekenkunst 10.000€              
algemene donatie 58.000€              

98.500€              

Kengetallen
 2016 2015
Percentage fondsenwerving
- Kosten fondsenwerving tov. baten fondsenwerving 0% 0%
Percentage besteed aan doelstelling
- Besteed aan doelstelling tov. baten 18% 39%
Bestedingspercentage lasten
- Besteed aan doelstelling tov. totale lasten 80% 95%

In 2016 is het percentage besteed aan doelstelling tov. baten en tov. totale lasten lager dan voorgaande jaren. Het is beleid 
per periode te bekijken waar het museum behoefte aan heeft en zo te kunnen 'sparen' voor andere periodes, zoals bv.
het restauratieproject Pieter Teylers Huis.


