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1. Bericht directeur
Kunsthal Rotterdam trekt in haar jubileumjaar 450.000 bezoekers, waarvan 30.000 naar het
Museumpark tijdens het kunstwerk WATERLICHT van Daan Roosegaarde en andere gratis
buitenactiviteiten, zoals Kunsthal LIVE OP ZONDAG en All you can Art. Het is het hoogste aantal
ooit in haar 25-jarig bestaan. Tot nu toe stond het record van de Kunsthal op 334.000 bezoekers
in 1998.
Met haar gevarieerde tentoonstellings- en activiteitenprogramma positioneert de Kunsthal zich
al jaren als een publieksvriendelijk museum voor alle doelgroepen: van fashionista’s tot kunsten muziekliefhebbers, surfers tot senioren, design freaks tot families en jongeren. De Kunsthal is
trots dat haar missie dit jaar tot zo een prachtig resultaat heeft geleid. Als erkenning voor deze
inspanningen en het succesvolle resultaat ontving de Kunsthal de Marketing Award Rotterdam
2018.
Het jaar kende vele hoogtepunten. In grote getale omarmde ons publiek de tentoonstellingen
‘Hyperrealisme Sculptuur’ en ‘Viktor&Rolf: Fashion Artists 25 Years’ en ‘Actie<>Reactie. 100
jaar kinetische kunst’. Andere pareltjes waren de tentoonstellingen over de Deense beeldend
kunstenaar Michael Kvium, de onbekende kant van Dick Bruna en over de levensgenieter en
alleskunner Hugo Claus. Waar de Kunsthal in 2017 de focus legde op haar internationaal
reizende Peter Lindbergh-tentoonstelling, stond dit jaar het ‘naar buiten gaan’ centraal.
De Kunsthal trad actief buiten haar muren om het Museumpark te verlevendigen en nieuw
publiek te betrekken bij haar programma. Zoals met het meerjarige programma ‘All you can Art’.
Een uniek project in samenwerking met Instituto Buena Bista Curaçao, waarbij kunstenaars zes
weken lang diverse maatschappelijke groepen betrekken bij het maken van kunst. Met een
Summerschool, open ateliers, denktanks, een tentoonstelling en een mobiel atelier in de vorm
van een SRV-wagen die door de stad reed, bracht dit project vele bijzondere ontmoetingen
teweeg.
In de zomer werd Kunsthal LIVE gelanceerd. Onder dit speciale label zijn alle activiteiten
samengebracht die niet direct aan een tentoonstelling gerelateerd hoeven te zijn. Dit
vernieuwende programma, dat uit meer dan 25 onderdelen bestaat, werd zeer goed bezocht en
ondersteund door het VSB Fonds. Het gratis buitenfestival Kunsthal LIVE OP ZONDAG zorgde zes
zondagen vol live muziek, DJ’s, food & drinks voor een bruisende dynamiek in het Museumpark.
WATERLICHT trok drie avonden in oktober velen naar het Museumpark, die vol verwondering dit
droomlandschap zelf wilden ervaren. Dit evenement vond plaats in het kader van
Actie<>Reactie; de tentoonstelling over licht en beweging in de kunst, dankzij een bijdrage van
Rotterdam Festivals.
Educatie was wederom een speerpunt en werd op verschillende wijze ingevuld met mooie
kijkwijzers, ontmoetingen, Masterclasses, ingerichte werkplaatsen, de Kunstbuzz in
samenwerking met onze hoofdsponsor ING en speciale rondleidingen, expert meetings,
denktanks, en ruim 21.000 kinderen die de Kunsthal in schoolverband hebben bezocht.
De Kunsthal won samen met Instituto Buena Bista (IBB) Curaçao voor ‘All you can Art’ de &Award.
Een nieuwe prijs voor een bijzonder project dat cultuur, creativiteit en diversiteit met elkaar
verbindt. De prijs van € 25.000 is geïnitieerd door Cultuur en Creatief Inclusief en mogelijk
gemaakt door de Rijkscultuurfondsen met als doel inclusiviteit en diversiteit in de culturele
sector te stimuleren.
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Niet alleen in de programmering en in de keuze van samenwerkende partners stonden diversiteit
en inclusiviteit dit jaar centraal, maar ook in de invulling van vacatures. Nadat Mr Peter Drion
was terug getreden uit de Raad van Toezicht, in verband met het verstrijken van zijn
zittingstermijn, is hij opgevolgd door mevrouw Mr Baharak Sabourian. Ook bij andere vacatures
binnen het Kunsthal-team is geworven op meer diversiteit. Op 3 december is Shehera Grot
begonnen als junior curator. Zij is verantwoordelijk voor tentoonstellingen en presentaties met
partners in de stad en gaat mede vorm geven aan het diversiteitsbeleid.
De maand oktober was bijzonder omdat ik een maand lang van stoel heb gewisseld met Jeroen
Chabot, directeur van de Willem de Kooning Academie. Over dit avontuur is onder het kopje
Experiment meer te vinden.
De Kunsthal werkte weer samen met talrijke inhoudelijke partners zoals het IFFR, Afrovibes,
Operator Radio, Willem de Kooning Academie, Rotterdam Festivals, ING, Het Doelen Ensemble
en de Rotterdam Running Crew aan sprankelende publieksevenementen als het Hyper Weekend,
The Perfect Night, Naked Tour, MASH-UP!, Masterclasses, Artists Talks, de Kunstbuzz, de
Kunsthal Night Light Run, het Kunsthallucinaties weekend en de nieuwste activiteit See you later,
Illustrator!, waar kinderen een beeldverhaal maken samen met een dichter en een illustrator.
Graag wil ik onze vele partners bedanken voor het vertrouwen in de Kunsthal dat ze keer op keer
uitspreken met hun loyale steun. Ik noem hoofdsponsor ING, gemeente Rotterdam, BankGiro
Loterij en BankGiro Loterij Fonds, VSBfonds, Prins Bernhard Cultuurfonds en het Prins Bernhard
Cultuurfonds Breeman Tallefonds, Stichting Droom&Daad, VandenEnde Foundation, Mondriaan
Fonds, Nationale Nederlanden, Coolblue, Stichting Elise Mathilde Fonds, Stichting Retourschip,
Stichting Bevordering van Volkskracht, Fonds21, Stichting Zabawas, MediaCenter Rotterdam,
Rotterdam Festivals, Rotterdam Partners, Hans Boodt Mannequins, Winsor&Newton, de
Bijenkorf, Mainport Hotel, Vogue en natuurlijk de Vrienden van de Kunsthal.
De Kunsthal heeft voor 2019 weer een prachtig en contrastrijk programma samengesteld dat in
samenwerking met vele (inter)nationale partners tot stand komt. Van hedendaagse kunst uit de
collectie van Rattan Chadha in’Trouble in Paradise. Collection Rattan Chadha’ tot een
ontdekkingstocht door de verschillende genres van sciencefiction in ‘Science Fiction: A Journey
into the Unknown. In het kader van ‘Boijmans bij de Buren’, georganiseerd vanwege de sluiting
van Museum Boijmans Van Beuningen, programmeert de Kunsthal drie tentoonstellingen uit de
collectie van het museum. Eerst ‘Picasso op papier’, dan de prenten van Piranesi en vervolgens
schilderijen met als thema Landschappen. In de zomer presenteren wij, samen met het
Guggenheim Museum Bilbao, het Serralves Museum in Porto en kunstenaar Joana Vasconcelos,
een groots overzicht van haar werk. Haar internationale reputatie rijst snel en we zijn blij dat we
deze tentoonstelling met zulke prestigieuze partners kunnen maken. We verheugen ons enorm
op de HipHop tentoonstelling die we maken in samenwerking met het HipHopHuis, gastcurator
Lee Stuart en tal van andere mensen uit de internationale scene. De uitsmijter van het jaar is het
grote overzicht van modegigant Thierry Mugler. Wederom een samenwerking met het Museum of
Fine Arts in Montreal. Het belooft spectaculair te worden.
Rest mij om de leden van de Raad van Toezicht te danken voor hun toezicht, hun klankbordfunctie, hun aanwezigheid tijdens openingen en andere events en hun niet aflatende steun aan de
Kunsthal. En uiteraard verdient het hele Kunsthal team, inclusief publieksmedewerkers,
oproepkrachten, café personeel en het opbouwteam een groot applaus dat zij tijdens de enorme
drukte het hoofd koel hebben gehouden, de schouders eronder hebben gezet en met hun
glimlach hebben bijgedragen aan het succes van het afgelopen jaar. Hulde!
Emily Ansenk,
Directeur Kunsthal Rotterdam
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2. Bericht voorzitter Raad van Toezicht
Met 450.000 bezoekers kijkt de Kunsthal terug op het best bezochte jaar uit haar geschiedenis.
Een prachtig resultaat behaald met hetzelfde flexibele en efficiënte team als in 2017, dat ook in
2018 weer een zeer rijk en gevarieerd programma van tentoonstellingen, evenementen en
(educatieve) programma’s wist neer te zetten. Een geweldige prestatie.
De totstandkoming van dit programma was niet mogelijk geweest zonder de intensieve
samenwerking met onze partners: kunstenaars, (inter)nationale kunstinstellingen, de gemeente,
bedrijven, fondsen en donateurs. Een prachtige bekroning van het jaar was de toekenning van de
Marketing Award van de gemeente Rotterdam. Volgens de vakjury heeft de Kunsthal met haar
bijzondere prestaties Rotterdam nationaal en internationaal het best op de kaart gezet in 2018.
De RvT is in 2018 vijf maal bijeengekomen. Er is ongeveer eenmaal per maand een overleg
tussen de voorzitter van de RvT en de directie. Er is regelmatig overleg tussen de directie en de
auditcommissie en de commissie fondsenwerving en sponsoring. Buiten deze inhoudelijke
vergaderingen zijn er jaarlijks nog vele contactmomenten tussen de RvT en medewerkers. Zo
neemt de RvT deel aan openingen van tentoonstellingen en aan andere zakelijke en culturele
initiatieven en bijeenkomsten die door de Kunsthal zijn georganiseerd.
Veel van de onderwerpen die inhoud hebben gegeven aan de ambities en de strategie van de
Kunsthal zijn besproken in de vergaderingen van de RvT. Naast de monitoring van de
bedrijfsvoering, is o.a. aan de volgende onderwerpen aandacht besteed:
-

-

-

-

in maart is de jaarrekening 2017 goedgekeurd in aanwezigheid van de accountant en is
besloten de gemeente te verzoeken om de statuten zodanig te wijzigen dat de RvT zelf
nieuwe leden kan (her) benoemen en dit niet langer een besluit van het College van B&W
hoeft te zijn. Het hoofd Veiligheidszaken hield een inhoudelijke presentatie.
in juni zijn de kandidaten voor de opvolging van de heer Drion besproken. Vervolgens is,
middels een buiten vergadering genomen besluit, mevrouw Sabourian voorgedragen als zijn
opvolgster. Het groot onderhoud van de Kunsthal en vooral de slechte technische staat van
de liften, was een belangrijk onderwerp dat uitgebreid is besproken. De tentoonstellingsplanning voor 2019 is door de directeur toegelicht.
in juli was de jaarlijkse extra strategievergadering met de directie, waarbij wij gastvrij zijn
ontvangen in het nieuwe pand van Stichting Droom & Daad. Daarbij is stilgestaan bij de lange
termijn ontwikkeling van de Kunsthal, de voortgang van de huidige strategie met de focus op
5 hoofddoelen en hebben wij vooruitgekeken naar het Cultuurplan 2021-2024. Speciale
aandacht is besteed aan de wens van de directie om te onderzoeken of het zeer succesvolle
All you can Art-project in de toekomst een vaste plek zou kunnen krijgen in Rotterdam, maar
buiten de Kunsthal. Ook zijn de strategische risicomatrix en governance in het algemeen
besproken. De directie presenteerde een ‘vlootschouw’ van het personeelsbestand.
in september heeft voorafgaand aan de vergadering de externe zelfevaluatie plaatsgevonden.
Deze is uitgevoerd onder begeleiding van het Nationaal Register. Voorafgaand aan de
evaluatie is door de leden van de RvT en de directeur een vragenlijst ingevuld die heeft
gediend als input voor het gesprek. Van de evaluatie is een verslag gemaakt waarin
ontwikkelpunten zijn opgenomen. Zo werd aanbevolen om de taken van de commissies vast
te leggen in charters/statuten en om de visie op toezicht en de governance code als vast
onderdeel van de vergaderingen op te nemen. Opnieuw is uitgebreid aandacht besteed aan
de situatie rond de liften, aangezien er nog steeds knelpunten waren. Er is een aanpak
besproken om er voor te zorgen dat het consortium en de gemeente samen zo snel mogelijk
een oplossing realiseren. De strategie fondsenwerving en relatiebeheer is besproken na een
presentatie van het hoofd Development. Ook is de meerjaren-investeringsbegroting
goedgekeurd.
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-

in december is de begroting 2019 goedgekeurd en het jaarplan 2019 besproken. Het hoofd
marketing hield een presentatie. Het verzekeringspakket en bedrijfsnoodplan zijn toegelicht
door de zakelijk directeur. Opnieuw is over de liften gesproken en besloten dat de voorzitter
van de Raad van Toezicht contact zou opnemen met de verantwoordelijk wethouder om de
voortgang te verzekeren. Verder was dit de laatste vergadering van de heer Drion als RvT lid
waarbij hij feestelijk is toe gezongen door alle medewerkers . Het was tevens de eerste
vergadering van zijn opvolgster, mevrouw Sabourian.

De heer Drion heeft acht jaar deel uitgemaakt van het bestuur en de RvT van de Kunsthal. Wij zijn
hem zeer veel dank verschuldigd voor zijn tomeloze inzet en betrokkenheid in de afgelopen jaren.
Wij zijn blij met de komst van mevrouw Sabourian als opvolgster van de heer Drion. Zij is
momenteel werkzaam als general counsel bij de Rotterdamse Nedspice groep en heeft daarvoor
o.a. in de advocatuur en bij het ministerie van Financiën gewerkt. Mevrouw Sabourian is een
allround jurist met gedegen kennis van vennootschaps- en contractenrecht, corporate
governance en compliance vraagstukken. Ook heeft zij veel ervaring opgedaan met strategische
besluitvorming en juridische analyse van complexe en politiek gevoelige processen. Wij menen
met haar een uitstekende opvolgster voor de heer Drion te hebben gevonden.
Alles in ogenschouw genomen is de RvT van mening dat zij in 2018 adequaat toezicht heeft
gehouden op de directie en de wijze waarop zij de organisatie aanstuurt.
Arjan Schakenbos,
Voorzitter raad van toezicht Kunsthal Rotterdam
Samenstelling van de RvT in 2018:
- De heer Drs. A.J.M. Schakenbos (1957), voorzitter bestuurder Vestia
- De heer V.S. Mentzel (1945), voormalig staffotograaf NRC Handelsblad
- De heer S. P. Lubbers (1967), directeur van de Hollandia Groep
- Mevrouw Drs. B. E. M. Tetteroo (1969), lid Raad van Bestuur van Achmea
- De heer Drs. D.J. A. Dokman (1971), CCO CX Company
- De heer Mr. P.J.M. Drion (1947), partner Van Traa Advocaten N.V. (t/m 31/11/2018)
- Mevrouw Mr. B. Sabourian (1976), general counsel Nedspice Group (vanaf 01/12/2018)
Zie Bijlage B voor het rooster van aftreden per 31 december 2018 en Bijlage C voor een overzicht
van de nevenactiviteiten van de raad van toezicht, directie en medewerkers in 2018.
3. Beleidsthema’s gemeente

Vernieuwing

Vernieuwend is de introductie van Kunsthal LIVE, onze randprogrammering die het uiterlijk heeft
van een reeks evenementen, maar feitelijk een strategie is met als belangrijkste doel het
aanspreken en engageren van een breed en divers publiek. Om dit voor elkaar te krijgen wordt
Kunsthal LIVE geprogrammeerd naar bezoekersmotivatie en niet voor specifieke doelgroepen.
Deze motivaties zijn: learn, entertain en enrich (leren, vermaken en verrijken), die afzonderlijk en
samen leidend zijn bij de activiteiten. Het programma haakt aan bij de tentoonstellingen en kent
eigen evenementen. Kunsthal LIVE komt tot stand door intensieve samenwerking met
verschillende partners. Kunsthal LIVE wordt als eigen merk, onder de paraplu van het
Kunsthalmerk, gepositioneerd. Drie voorbeelden:
-

Bij Hyperrealisme Sculptuur werd tijdens The Perfect Night, een talkshow op zaal, het
menselijk lichaam onder de loep genomen, evenals de geschiedenis van onze lichamelijke
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-

integriteit en de toekomst van het mensbeeld. De rol en positie van de LBGT gemeenschap,
met spokes person en queer activist Non La Decadence, stonden centraal. De uitzending
werd gemaakt met Operator Radio dat de hele avond integraal streamde via haar eigen
website, Facebook en andere sociale media en via kanalen van de Kunsthal. De avond ging
over in een exclusief feest.
Bij Afrovibes Take Over is het Auditorium volledig overgenomen door Afrikaanse en
Nederlandse makers voor een dag vol mode, dans, muziek en film.
Op zes zondagen in juli en augustus organiseerden wij, in en vooral buiten de Kunsthal, een
gratis toegankelijk festival: Kunsthal LIVE OP ZONDAG. Een festival met muziek, een stadssafari door het Museumpark, een kinderprogramma, muzikale optredens, salsa, het All you
can Art-atelier en rondleidingen in de Kunsthal. Dit festival legt de verbinding tussen
binnen en buiten. Op de buitenprogrammering komen veelal nieuwe bezoekers af die
verleid worden om naar binnen te gaan. Terwijl de (reguliere) tentoonstellingsbezoeker
verrast wordt door de buitenprogrammering.

Experiment

Nu de Kunsthal steeds meer samenwerkt met jonge makers en kunstenaars, zoals bij All you can
Art, Kunsthal Light en in de programmering van Kunsthal LIVE, realiseren we ons steeds beter
hoe moeilijk het is voor deze groep om de ‘voordeur’ van de grote instellingen te vinden. In
stadsbrede discussies is dit onderwerp, het gat tussen kunstvakonderwijs en presentatieplek,
steeds vaker voorbijgekomen. De directeuren van de Kunsthal en Willem de Kooning hebben hier
ook regelmatig over gesproken. Een van de resultaten is de samenwerking rond de serie
Masterclasses, die de Kunsthal een aantal jaren geleden is begonnen. Tegen deze achtergrond is
ook het idee ontstaan om een maand van stoel te wisselen om zo deze problematiek vanuit het
perspectief van de ander te kunnen benaderen. Een andere belangrijke doelstelling was het
verder versterken van de duurzame relatie tussen de twee instellingen.
Door aan den lijve te ondervinden hoe een kunstacademie werkt en wat de studenten over dit
onderwerp vertellen, is bij de directeur van de Kunsthal beter begrip ontstaan voor de
uitdagingen van een kunstvakonderwijsinstelling. Andersom is het voor de directeur van de
Willem de Kooning Academie veel duidelijker geworden hoe een (grote) instelling als de Kunsthal
werkt, hoe wij tot onze programmering komen en hoe wij ons ‘life long learning’ educatieve
aanbod samenstellen. Er is bewust voor gekozen het geen kortstondige stage te laten zijn, maar
een langere periode – waarin letterlijk van stoel is geruild en alle verantwoordelijkheden van
elkaar werden overgenomen. De wederzijdse observaties en ervaringen zijn publiekelijk in
Rotterdam gedeeld en ook nog een keer met medewerkers van het ministerie van OC&W.

Internationale profilering

Vorig jaar hebben wij in overleg met Stichting Droom & Daad de strategische keuze gemaakt om
tenminste één hoofdtentoonstelling per jaar met een gerenommeerde internationale partner te
maken. Deze keuze is onderdeel van onze algemene strategie om drie, in plaats van twee,
hoofdtentoonstellingen per jaar te programmeren. Deze tentoonstellingen vormen de
ruggengraat van onze programmering en zorgen voor een constante bezoekersstroom. Deze
strategie is vorig jaar en dit jaar succesvol gebleken en hebben wij onder meer dankzij de steun
van Stichting Droom & Daad kunnen verwezenlijken.
In 2018 hebben vooral de drie hoofdtentoonstellingen, Hyperrealisme Sculptuur, Viktor &Rolf:
Fashion Artists 25 Years en Actie<>Reactie, 100 jaar kinetische kunst bijgedragen aan onze
internationale profilering. Twee van deze tentoonstellingen werden met gerenommeerde
buitenlandse partners gemaakt: Hyperrealisme Sculptuur met het Institut für Kulturaustausch
uit Tübingen en Actie<>Reactie met het Grand Palais in Parijs. Bij beide tentoonstellingen en
ook bij Viktor&Rolf waren werken te zien uit collecties van vooraanstaande nationale en
internationale musea en verzamelaars. Daarnaast trokken deze tentoonstellingen veel
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buitenlandse bezoekers en zeer veel aandacht in de internationale media (zie ook bij Marketing).
Zoals elk jaar is het iconische gebouw van Rem Koolhaas zelf ook een grote trekpleister voor
internationale toeristen en studenten.

Cultuureducatie

Educatieprogramma’s werden aangeboden bij de tentoonstellingen Hyperrealisme Sculptuur,
Viktor&Rolf en Actie<>Reactie. Deze programma’s bestonden uit ‘Kijk & Doe’-tochten voor het
primair onderwijs en Kijkwijzers voor het voortgezet onderwijs. Ook was er een speciaal ingericht
KunsthalLAB waarin leerlingen en reguliere bezoekers kennis konden maken met de thema’s en
technieken uit de tentoonstellingen. In samenwerking met de SKVR waren er rondleidingen bij
Actie<>Reactie waarbij leerlingen onder begeleiding van kunstdocenten de tentoonstelling
bezochten en vervolgens een intensieve workshop volgden.
Voor het HBO en WO was er opnieuw de serie Masterclasses, die wij samen met de Willem de
Kooning Academie maken. Gerenommeerde makers lichten exclusief voor studenten en Kunsthal
Vrienden, hun werkwijze en oeuvre toe en gaan hierover met de deelnemers in gesprek. Na een
bijzondere reeks in 2017 hebben we in 2018 opnieuw bijzondere ‘Masters’ in de Kunsthal
verwelkomd: kunstenares Melanie Bonajo (genomineerd voor de Prix de Rome Beeldende Kunst),
modeduo Viktor&Rolf, fotograaf Stephan Vanfleteren en kunstenaar en innovator Daan
Roosegaarde. Het programma blijkt elk jaar een enorme bron van inspiratie voor de deelnemers.
Elke masterclass wordt gefilmd en is terug te zien via het YouTube kanaal van de Kunsthal.
Vier keer per jaar rijdt de ING Kunstbuzz, een initiatief van de Kunsthal en ING, om klassen
waarvoor vervoer een probleem vormt naar de Kunsthal te brengen. Op deze manier komen
jaarlijks ruim 750 Rotterdamse leerlingen, die daar anders niet de mogelijkheden voor hebben,
met kunst in aanraking. Dit jaar was daar ook een groep leerlingen uit het bijzonder onderwijs bij.
In de zomer van 2018 vond opnieuw de Summerschool plaats bij All you can Art. Met het
Zuiderparkcollege als een van de vaste partners, heeft kunstenaar David Bade een week lang
met verschillende klassen aan een kunstwerk gewerkt. Dit ‘open atelier’ vond plaats in de aula
van het Zuiderparkcollege. Daarnaast was er een Summerschool in de Kunsthal waar meer dan
dertig gemotiveerde leerlingen aan deelnamen, en elke dag in de Kunsthal in een meester-gezel
situatie mee werkten. Samen met vijf verschillende kunstenaars die bij het project betrokken
zijn, ontwikkelden ze hun eigen werk.

Talentontwikkeling
Kunsthal Light #’ is het talentontwikkelingsprogramma voor ‘modern muralists’, urban- en

striptekenaars en conceptuele kunstenaars die de kans krijgen om een site specific werk te
maken voor de Kunsthal. Het maken en installeren van het werk en het in gesprek gaan met
bezoekers vormen vaste onderdelen van het project. Na een periode van ca tien weken wordt het
werk overgeschilderd of gedemonteerd. Wat overblijft is een persoonlijke publicatie en de
ervaring. In 2018 waren er drie edities van Kunsthal Light. Het programma is in de praktijk een
springplank naar meer bekendheid en succes voor veel van de deelnemende jonge kunstenaars,
soms zelfs internationaal.
Het KunsthalLAB is de permanente educatieve ruimte waar kinderen en volwassenen actief
participeren door middel van een combinatie van leren, entertainment en sociale interactie. Het
KunsthalLAB wordt intensief gebruikt tijdens workshops van het Cultuurtraject en in de
vakanties. Op zondagmiddagen zijn er gratis workshops die aansluiten bij de tentoonstellingen.

Samenwerken

Samenwerking vormt een belangrijke strategische doelstelling van de Kunsthal. Al was het maar
omdat de Kunsthal geen eigen collectie heeft. Bij Kunsthal LIVE doen wij dit door met diverse
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artiesten, kunstenaars, (maatschappelijke) instellingen, media- en andere partners een crossdisciplinair programma samen te stellen, waarbij de partners ieder op hun eigen manier input
leveren. Zij krijgen de ruimte om de regie tijdelijk over te nemen, hun eigen achterban te
activeren, events toe te voegen, talenten te ontwikkelen en originele campagnes te bedenken.
Deze partners worden zorgvuldig geselecteerd op kwaliteit waarbij de focus ligt op het
ontwikkelen van een duurzame relatie. De kaders, doelstellingen en budgetten zijn transparant
en worden gezamenlijk opgesteld. Met deze ‘van buiten naar binnen’ aanpak vergroten we de
participatie van nieuwe en bestaande bezoekers en sluiten we nog beter aan op hun motivatie
volgens de drie pijlers: leren, verrijken en vermaken.
De Kunsthal heeft een voorbeeldfunctie in het ontwikkelen van bijzondere formats om kunst en
cultuur om andere manieren te beleven en specifieke doelgroepen te trekken. Sinds 2017 werkt
de Kunsthal samen met Naturisten Federatie Nederland (NFN) in het organiseren van Naked
Tours passend bij specifieke tentoonstellingen. Na een succesvolle editie in 2017 tijdens de
Robert Mapplethorpe tentoonstelling, zijn er in 2018 vanwege grote belangstelling tijdens
Hyperrealisme Sculptuur zelfs twee Naked Tours georganiseerd. Deze activiteit zal jaarlijks
gecontinueerd worden.
In het kader van Actie<>Reactie werd tijdens de herfstvakantie het kunstwerk WATERLICHT
van de internationaal vermaarde Rotterdamse kunstenaar Daan Roosegaarde drie avonden
vertoond op het plein en in het park achter de Kunsthal. Tegelijkertijd was Actie<>Reactie
geopend. Deze combinatie was een daverend succes. Ongeveer 25.000 mensen vonden hun weg
naar het Museumpark en voor de tentoonstelling stond elke avond een lange rij. Dit project toont
aan dat de activering van het Museumpark, waarbij een verbinding tussen binnen en buiten tot
stand komt, succesvol kan zijn. De Kunsthal wil graag met de gemeente in gesprek hoe deze
activering structureel vorm kan krijgen, noodzakelijk in de periode dat Museum Boijmans Van
Beuningen gesloten is en het Depot nog niet geopend.
De tentoonstelling ‘Ik sta hier goed. 65 jaar Groot Handelsgebouw‘ werd in nauwe samenwerking
met de organisatie van het Groot Handelsgebouw samengesteld. Met het CBK en het
Stadsarchief werd de tentoonstelling ‘Maaskant getekend ‘ georganiseerd ter ere van het 40 jarig
bestaan van de Maaskant-prijs. Tien Rotterdamse kunstenaars gaven een impressie van een
Maaskantgebouw. Zo werd op een succesvolle manier een oude traditie van stadstekenaars
nieuw leven ingeblazen. Deze traditie willen wij in 2019 graag voortzetten.
Voor de vijfde keer op rij is met IFFR de MASH-UP! georganiseerd. De film ‘Girl’’ werd vertoond,
het internationaal bejubelde debuut van de Vlaamse filmmaker Lukas Dhont dat in Cannes de
Camera d’Or (beste debuutfilm) won. Na afloop was er een optreden van singer-songwriter Luka
en een feest met DJ Git Hyper in het Kunsthalcafé. De tentoonstellingen Hyperrealisme
Sculptuur en Viktor&Rolf’ waren open voor het publiek
4. Marketing & Communicatie

Publieksonderzoek en -bereik

De Kunsthal werkt voortdurend aan verbreding en vergroting van haar publiek. Om kennis over
het publiek te vergaren, maakt de Kunsthal gebruik van verschillende bronnen. In 2018 is de
Kunsthal weer aangesloten bij het Continue Bezoekersonderzoek van Hendrik Beerda, om beter
te kunnen benchmarken ten aanzien van (kunst)musea die meedoen met dit onderzoek.
Daarnaast zijn anonieme gegevens van Rotterdampas en Museumkaart geanalyseerd evenals
anonieme data uit verkochte e-tickets aangeleverd voor het postcodeonderzoek van
Rotterdam Festivals (het Publiekonderzoeksrapport dd. mei 2018 is gebaseerd op data uit 2017).
De analyse van de data over 2018 is bij het schrijven aan dit jaarverslag nog niet bekend.
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Via het dashboard van Rotterdam Festivals maakt de Kunsthal gebruik van het Mosaic-model om
meer inzicht in haar doelgroepen te krijgen, de juiste communicatiekanalen te identificeren om
deze te bereiken en om mogelijke samenwerkingsverbanden te initiëren.

Kunsthalpubliek

In 2018 ontvangt de Kunsthal ca. 419.000 bezoekers, waarvan circa 30% nieuw publiek dat voor
het eerst de Kunsthal bezoekt. Daarnaast trokken WATERLICHT en de andere activiteiten buiten,
zoals Kunsthal LIVE OP ZONDAG, ca 30.000 bezoekers. Gemiddeld bestaat het publiek uit 63%
vrouw, 37% man en komt ca 15% uit het buitenland, 17% uit Rotterdam, 10% uit de regio en 58%
uit de rest van Nederland. Het opleidingsniveau is 64% hoog-, 31% middelbaar en 5% praktisch
opgeleid. De bezoekerskenmerken variëren naar gelang het programma en de tijd van het jaar.
Veel bezoekers geven aan specifiek te komen voor de hoofdtentoonstellingen: Hyperrealisme
Sculptuur (82%), Viktor&Rolf (67%), Actie<>Reactie (72%) en Surf Tribe (57%). Ongeveer 40%
bezoekt ook de horeca en de Kunsthalwinkel.
Op de vraag hoe men de tentoonstellingen in de Kunsthal beoordeelt, scoort de Kunsthal voor
haar totale programma een 8,2, met uitschieters van 8,9 voor Hyperrealisme Sculptuur, 8,9 voor
Viktor&Rolf, en een 8,6 voor Actie<> Reactie. Ook evenementen als Kunsthallucinaties en
Kunsthal LIVE OP ZONDAG scoren bovengemiddeld hoog met respectievelijk 8,8 en 8,5.

Merkwaarde t.a.v benchmark culturele sector

De Kunsthal is een sterk merk onder haar bezoekers en de intentie om terug te komen is hoog
evenals het daadwerkelijke herhaalbezoek. Op merkprestatiefactoren als afwisselend, goede
horecavoorziening en onderscheidend aanbod scoort de Kunsthal hoog, evenals op de merkpersoonlijkheidsfactoren: actief, creatief, gedurfd en zelfverzekerd.

Internationaal

Er komen steeds meer internationale bezoekers naar de Kunsthal, vooral in juli en augustus. In
2018 waren het vooral Belgen, Duitsers, Japanners, Chinezen en Koreanen en buitenlandse
studenten in het algemeen. Enkele kenmerken van deze doelgroep: hoog opgeleid en beduidend
jonger. Meer respondenten geven aan specifiek voor het gebouw te komen. Een groot deel van de
buitenlandse bezoekers is zeer lovend over de Kunsthal en geeft hoge rapportcijfers voor het
inspirerende programma. Ook vindt men de Kunsthal zeer aanbevelingswaardig.

Rotterdampas

De Kunsthal is in 2018 bezocht door 31.657 Rotterdampashouders. Een stijging van bijna 38% ten
opzichte van 2017. In 2017 was er ook al een grote stijging van 42%. De Rotterdampas-houder
weet de Kunsthal dus steeds beter weet te vinden. Het lijkt er dus op dat het beleid van de
Kunsthal om (herhaal)bezoek van Rotterdampashouders te stimuleren, onder meer door
advertenties in het Rotterdampas Magazine en de UITagenda, zijn vruchten af werpt. Vooral
Hyperrealisme Sculptuur heeft het goed gedaan bij de Rotterdampashouders. Van deze
doelgroep komt 78% uit Rotterdam en de rest uit randgemeenten. De doelgroep bestaat voor
12% uit volwassenen met het reductietarief en voor 61% uit volwassenen met het
standaardtarief.

Museumkaarthouders

In 2018 ontvangt de Kunsthal 177.864 Museumkaarthouders. Zij vormen daarmee 42% van het
totaal aantal bezoekers. Dit is in lijn met 2017. Uiteraard blijft de focus gericht op zichtbaarheid
via de communicatiekanalen van de Museumvereniging.

Online en social media

De Kunsthalwebsite is in 2018 door 534.624 mensen bezocht (vergelijkbaar met 2017) met
2.736.858 pageviews (een stijging van 49%). Deze stijging wordt onder meer veroorzaakt doordat
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men langer op de website van de Kunsthal bleef, onder andere om tickets te kopen of filmpjes te
bekijken. Ook is de Kunsthal LIVE-programmering in de website geïntegreerd, zodat de vele
events en activiteiten online beter zichtbaar zijn. De Kunsthal is steeds actiever op sociale media
met als doel een nieuw en jonger publiek te bereiken. In 2018 is het aantal likes op Facebook met
4% gestegen van 69.000 naar ruim 71.000. Twitter daalde licht van 98.000 naar 96.845. Instagram
steeg van 24.600 naar 37.360 volgers (52%). Deze ontwikkelingen passen in de trend dat
Facebook en Twitter afnemen in populariteit ten opzichte van Instagram.
Met betrekking tot informatievoorziening valt op dat de grootste reclame voor de Kunsthal via
haar bezoekers gaat (26% gaat mond-tot-mond via vrienden en kennissen) en de website (15%).
Voor de Nederlandse bezoekers geldt verder dat redactionele aandacht (14%) en advertenties van
belang zijn, terwijl buitenlandse bezoekers meer via zoekmachines op internet te weten komen
(16%). Social media is voornamelijk voor Nederlandse bezoekers een informatiebron.

Media-aandacht

De Kunsthal houdt van de media en de media houden van de Kunsthal. Nationaal en
internationaal. De Kunsthal genereert veel free publicity en zet gerichte advertenties in om
specifieke doelgroepen te bereiken.
Naast talrijke artikelen heeft de Kunsthal in 2018 veelvuldig de landelijke televisie gehaald, twee
maal NOS Journaal, Nieuwsuur, RTL Boulevard, SBS Shownieuws, kunstprogramma’s van
AVROTROS, en zelfs VRT Nieuws (België) met een totale mediawaarde van circa 1 miljoen euro.
Ook op publieksactivatie is sterk ingezet met bijzondere, mediagenieke activiteiten die online en
op social media veel aandacht wisten te genereren, zoals het Hyperweekend bij Hyperrealisme
Sculptuur en Kunsthallucinaties en Waterlicht tijdens Actie<>Reactie.
Internationaal besteedden talrijke media aandacht aan de Kunsthaltentoonstellingen. Van La
Republica tot de Tagesspiegel, van ‘Le Quotidien’ tot ‘Apollo Magazine’. Niet alleen binnen
Europa in landen als Frankrijk, België, Duitsland, Italië, Oostenrijk en Griekenland, maar ook
daarbuiten in de USA, China, Japan en Korea. Vooral Viktor&Rolf heeft tot veel aandacht in
buitenlandse media geleid, van CNN tot Holland Herald en van de Arabische Vogue tot Volkskrant
Magazine. Maar ook All you can Art wist tijdens haar derde editie meer media-aandacht te
genereren.
In 2018 is de Kunsthal in print en online media zichtbaar geweest met een totale mediawaarde
van ruim 9 miljoen, waarvan 5,6 miljoen in Nederlandse media inclusief radio en televisie.
Daarnaast heeft de Kunsthal via haar social media kanalen aan zichtbaarheid een mediawaarde
van ruim 5 miljoen weten te genereren.

Publicaties

De Kunsthal heeft in 2018 verschillende catalogi gepubliceerd bij haar tentoonstellingsprogramma. De catalogus ‘Hyperrealisme: Sculptuur’ werd in samenwerking met Uitgeverij
Waanders & de Kunst gemaakt. Bij Viktor&Rolf verscheen de jubileumpublicatie ‘Viktor&Rolf:
Fashion Artists 25 Years’, samengesteld door gastcurator Thierry-Maxime Loriot. Evenals een
edition met gesigneerde C-print van Viktor&Rolf en een speciaal kinderboek ‘Viktor&Rolf
Modekunstenaars, een tekenboek voor kinderen’. In het najaar verscheen in samenwerking met
Uitgeverij Lannoo de rijk geïllustreerde catalogus ‘Actie<->Reactie. 100 jaar kinetische kunst’
met bijdragen van Serge Lemoine en Marianne Le Pommeré. Ook maakten wij een leporello met
highlights over de architectuur van het Kunsthalgebouw, een All you can Art brochure en kleine
boekjes die het proces van de site specific installaties van Kunsthal Light kunstenaars Gijs van
Lith, Nazif Lopulissa en Willem Besselink vastleggen.
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Economische spin-off

De economische spin-off van culturele instellingen zoals de Kunsthal waar de stad Rotterdam
van profiteert is van grote waarde. Uit eigen publieksonderzoek blijkt dat circa 70% van het
Kunsthalpubliek in 2018 hun bezoek combineert met o.a. winkelen, horeca, hotelovernachting
en/of bezoek aan andere attracties. De bestedingsimpuls aan de stad bedroeg in 2018 meer dan
€ 15,5 miljoen. Daarnaast verschaft de Kunsthal werk aan tientallen Rotterdamse ZZP-ers,
bedrijven en detailhandel door de inrichting en vormgeving van de tentoonstellingen, de
organisatie en productie van andere evenementen en haar marketingactiviteiten.
5. Bedrijfsvoering inclusief risicomatrix

Gebouw en toegankelijkheid

Het structurele onderhoud verloopt conform het door het consortium en de gemeente
vastgestelde MJOP. Hierover is maandelijks overleg tussen het consortium en de Kunsthal. Een
vertegenwoordiger van het consortium maakt tweewekelijks een ronde met een facilitair
medewerker van de Kunsthal om alle onderhoudszaken te signaleren. Daarna worden ze in het
reguliere onderhoud opgenomen. Ook zijn er geregeld ad-hoc besprekingen. De stuurgroep directieleden van de consortiumpartners (DuraVermeer, Roodenburg en Eneco) en de Kunsthal is dit jaar meerdere malen bijeengekomen. Enerzijds om de algehele gang van zaken te
bespreken en de strategie ten aanzien van de belangrijkste onderhoudszaken te bepalen.
Anderzijds vanwege het nog steeds niet opgeloste punt van de haperende liften. Deze
vergaderingen worden genotuleerd en gearchiveerd.
Vorig jaar hebben wij de liften ook genoemd in het jaarverslag. Helaas zijn de problemen niet
opgelost, maar toegenomen. De museale publieksliften waren een groot deel van het jaar bijna
wekelijks in storing. Om veiligheidsrisico’s tot een minimum te beperken heeft de Kunsthal
maatregelen genomen die binnen haar bereik lagen zoals duidelijke afspraken met de
onderhoudspartij en de brandweer. De gemeente en het consortium zijn verantwoordelijk voor de
oplossing. Volgens het consortium is het vervangen van de liften de beste en op termijn
goedkoopste optie. De gemeente heeft medio 2018 een verzoek van het consortium voor een
bijdrage aan de vervangingskosten afgewezen. Hierdoor is grote vertraging in het vinden van een
oplossing ontstaan. Na langdurig en intensief aandringen van de Kunsthal heeft de gemeente
zich eind 2018 bereid verklaard om weer mee te praten over een oplossing. De Kunsthal gaat
ervan uit dat de gemeente en het consortium hun verantwoordelijkheid nemen en tot een zeer
spoedige oplossing komen in 2019.
De vervanging van de liften was onderdeel van een, zoals afgesproken, door de Kunsthal aan de
gemeente voorgelegd integraal voorstel. Daarin werden maatregelen voorgesteld om de
bedrijfsvoering van de Kunsthal structureel te versterken en om de Kunsthal in staat te stellen
haar rol als aanjager van het Museumpark – zeker in het licht van de sluiting van Museum
Boijmans van Beuningen – de komende jaren goed te kunnen uitvoeren. Het gaat o.a. om de
volgende urgente maatregelen:
-

-

Voltooiing van de noodzakelijke kantoorverbouwing door verbetering van de luchtkwaliteit
en het klimaat, meer daglicht en modernisering van (elektrische) bekabeling om er voor
te zorgen dat het kantoor op deze punten voldoet aan de eisen van deze tijd.
Verbetering toegankelijkheid, verlichting en routering van het Museumpark en in de
Museumparkgarage.
Renovatie van het plein tussen de Kunsthal en het Natuurhistorisch Museum. Het plein is
lastig begaanbaar voor mensen die slecht ter been zijn. Bij het Kunsthalcafé is de situatie
ronduit slecht, doordat boomwortels de keien steeds verder omhoogduwen.
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Tot op heden heeft de Kunsthal, behoudens de eerder genoemde afwijzende reactie op de
vervanging van de liften, geen reactie ontvangen van de gemeente op dit voorstel. De Kunsthal
heeft inmiddels in haar meerjareninvesteringsbegroting een post opgenomen om de
belangrijkste aanpassingen aan het kantoor, voor verbetering van het werkklimaat, zelf te
financieren. Voor een aantal andere gebouwgerelateerde zaken is de gemeente aan zet.
De Kunsthal blijft investeren in de fysieke en online customer journey. Om de toegankelijkheid
voor mensen met een beperking te verbeteren hebben wij samengewerkt met de Vereniging van
Gehandicaptenorganisaties Rotterdam. In 2018 hebben we dankzij een gift van de Stichting
Bevordering voor de Volkskracht een ringleiding voor doven en slechthorenden kunnen
aanleggen in het Auditorium. In de garderobe werd een extra trapleuning aangebracht en werden
sommige trappen van markering voorzien. Goed functionerende liften en een begaanbaar terras
zijn natuurlijk ook voor deze groep mensen van groot belang. Op online vlak zijn de eerste
stappen gezet met speciale e-ticketing en zichtbaarheid van evenementen op de website om
online bezoekers meer service te bieden.
De audiovisuele infrastructuur van het Auditorium is gemoderniseerd met dank aan het Job Dura
Fonds en een particuliere schenker. In 2019 worden de stoelen van het Auditorium gerenoveerd.
Wij gaan in 2019 ook het entreegebied (winkel en kassa) herinrichten. Dit hadden wij in 2018
willen doen, maar dat is door de grote drukte niet gelukt. Het doel is tweeledig: het verbeteren
van de customer journey door een betere doorloop en verhoging van de opbrengsten door
uitbreiding van het winkeloppervlak.

Inkomsten

In 2018 bedroeg het aandeel eigen inkomsten van de Kunsthal 67% van de totale inkomsten. De
eigen inkomsten bestaan uit entreegelden, winkelverkopen, horecaomzet en giften van
sponsoren, fondsen, loterijen en particuliere donoren.
In 2018 heeft de Kunsthal haar tariefstructuur gewijzigd. De reguliere prijs voor volwassenen
werd van €12 naar €14 verhoogd en het kindertarief van €2 werd afgeschaft. Kinderen tot 18 jaar
mogen vanaf 2018 gratis naar binnen; ook in schoolverband. De administratiekosten bij online
tickets werden eveneens afgeschaft. Door de nieuwe tariefstructuur werden de tarieven van de
Kunsthal in lijn gebracht met die van vergelijkbare musea in en buiten de stad. Ook heeft de
tariefswijziging het beoogde positieve effect gehad op de ontwikkeling van de eigen inkomsten.
Hoofdsponsor - ING
ING is sinds 2015 hoofdsponsor van de Kunsthal. Onze gezamenlijke missie is kunst en cultuur
voor een breed publiek toegankelijk te maken. Onze visie “Door beter te leren kijken, kan je meer
zien” dragen we samen uit en vertaalt zich in een samenwerking die zich laat kenmerken door
een grote verscheidenheid aan activiteiten. Een van de belangrijkste onderdelen van het
hoofdsponsorschap is dat ING het busvervoer mogelijk maakt van Rotterdamse scholieren die
anders niet naar de Kunsthal komen. In 2018 werden vijf Kunstbuzzen georganiseerd die
ongeveer 750 jongeren naar de Kunsthal brachten. Er werd intensief samengewerkt rondom de
tentoonstelling Viktor&Rolf. Zo werd er een Viktor&Rolf ING betaalpas ontworpen, kleurden
speciale Viktor&Rolf-ING tasjes Rotterdam rood en was de ING Photobooth een hit bij jong en
oud. De Kunsthal is ING dankbaar voor haar niet aflatende steun en de inspirerende
samenwerking.
Kunsthal Ambassadeurs
Naast hoofdsponsor ING heeft de Kunsthal een Ambassadeursnetwerk van vaste sponsoren, die
ons inhoudelijk en/of financieel steunen. In 2018 waren dit ROC Albeda College, Kneppelhout &
Korthals Advocaten, Colart (Winsor & Newton) en Nationale-Nederlanden. Colart heeft zich in
2018 zowel inhoudelijk als financieel verbonden aan All you can Art en Kunsthal Light,
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wat een bijzondere meerwaarde opleverde voor beide projecten. Nationale Nederlanden is al
meer dan vijf jaar als ambassadeur aan de Kunsthal verbonden. Een trouwe partner waar de
Kunsthal met veel plezier mee samenwerkt, zowel binnen als buiten de Kunsthal. Zo werd er in
het NN/DE Café naast het Centraal Station uitgebreid aandacht besteed aan de tentoonstelling
Viktor&Rolf door middel van grote expoblokken en organiseerde Nationale Nederlanden twee
evenementen in de Kunsthal. De Kunsthal dankt haar ambassadeurs voor hun nauwe en
inhoudelijke betrokkenheid en kijkt uit naar nieuwe mooie samenwerkingsprojecten in 2019.
Begunstiger – BankGiro Loterij
De belangrijkste begunstiger van de Kunsthal is de BankGiro Loterij. Naast een jaarlijkse vaste
bijdrage kunnen bezoekers die de Kunsthal een warm hart toedragen ‘geoormerkt’ met de loterij
meespelen. Zij kopen dan een lot bij hun bezoek aan de Kunsthal. Via dit geoormerkt werven
hebben wij dit jaar ruim € 240.000,- ontvangen. De Kunsthal is gratis toegankelijk met een
BankGiro Loterij VIP-pas en organiseert jaarlijks meerdere bijeenkomsten voor de deelnemers.
2018 was het eerste jaar (van drie) waarin wij met de toegekende extra projectbijdrage van
€ 350.000,- Kunsthal LIVE OP ZONDAG hebben kunnen organiseren. Dit was een groot succes,
zowel voor de Kunsthal als het Museumpark. In 2019 organiseren wij de tweede editie. Ook heeft
de BankGiro Loterij een extra bijdrage geleverd aan de tentoonstelling Viktor&Rolf. De Kunsthal
is de BankGiro Loterij en haar deelnemers bijzonder dankbaar en kijkt uit naar verdere
samenwerking in 2019.
Fondsen en sponsors
De Kunsthal wordt jaarlijks door vele fondsen gesteund. In 2018 was de steun van Stichting
Droom & Daad aan de internationale samenwerking met het Grand Palais bij Actie<>Reactie,
van groot belang voor de verdere internationale positionering van de Kunsthal. Het VSBfonds
deed een substantiële bijdrage voor het vernieuwende Kunsthal LIVE. Wij zijn Stichting Droom en
Daad en het VSBfonds zeer erkentelijk voor hun visie en durf. Voor een gedetailleerd overzicht
verwijzen wij graag naar de jaarrekening. Wij zijn alle fondsen die een bijdrage hebben gedaan
aan de Kunsthal in 2018 dankbaar. En hopen natuurlijk dat zij ook in de toekomst ons diverse
aanbod blijven ondersteunen.
Coolblue was hoofdsponsor van Actie<>Reactie. Een betere partner bij een tentoonstelling over
licht, beweging en techniek was nauwelijks denkbaar. De samenwerking gaf ons een grote
glimlach, waar wij Coolblue voor bedanken.
De Kunsthal Zakenkring
De Zakenkring is een laagdrempelig platform voor ondernemers met als thuisbasis de Kunsthal:
dé locatie om nieuwe ideeën op te doen en nieuwe mensen te ontmoeten. Alle branches zijn
welkom: van architect tot orthodontist en van consultant tot graphic designer. Kunsthal
Zakenkringleden dragen met hun jaarlijkse steun bij aan de algemene financiering van
tentoonstellingen en mogen als tegenprestatie de Kunsthal gebruiken als platform voor
relatiemarketing. Menig Zakenkring-lid, o.a. Twigt en de CX Company, heeft in 2018 een relatieevenement gehouden in de Kunsthal.
Al negen jaar organiseert de Kunsthal samen met VNO-NCW Rotterdam een keer per jaar een
programma voor leden van de Kunsthal Zakenkring en het Rotterdamse MKB. Een inspirerende
gastspreker, meestal afkomstig uit het bedrijfsleven, de politiek of de wetenschap, maakt de
verbinding met zijn of haar vakgebied en een tentoonstelling die op dat moment in de Kunsthal te
zien is. De tentoonstelling kan uiteraard worden bezocht en er is een borrel in het Kunsthal-café.
Deze avonden worden altijd goed bezocht. Dit jaar was de voorzitter van de Rotterdamse Rekenkamer, Paul Hofstra, de gastspreker.
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Vrienden en Major Donors
De Kunsthal heeft in 2016 ingezet op een groei van het Vriendenbestand en de Major Donors als
inkomstenbron en om de (maatschappelijke) betrokkenheid bij de Kunsthal te verhogen. De
Kunsthal streeft er naar Vrienden en Major Donors voor een langere periode aan zich te binden.
Het Vriendenprogramma bestaat naast gratis toegang, uit verschillende voordelen als sneak
previews, korting in de winkel en toegang tot de Masterclass serie. Voor Major Donors is een
speciaal programma opgezet. Deze aanpak werpt zijn vruchten af.
Winkel, verhuur en horeca
Het gebruik van het Auditorium en het KunsthalLAB en de daaruit voortvloeiende inkomsten zijn
in 2018 opnieuw toegenomen. Zo werden de afscheidsbijeenkomsten van Jan-Peter Balkende als
voorzitter van de International Advisory Board en die van Pex Langeberg als wethouder van
Cultuur in de Kunsthal gehouden. Er waren bijeenkomsten van onder andere VanTraa Advocaten,
Stedin, ASIS Benelux, ING, HAL Investments, Achmea, ASN Bank, Hollandia Services, Erasmus
MC 010 Zakenvrouwen en de uitreikingen van de Job Dura Prijs en de Maaskant Prijs vonden
plaats in het Auditorium. Wij streven naar verbindingen met het bedrijfsleven in de stad, met
kwalitatieve en inspirerende netwerkbijeenkomsten, en naar een verdere groei van de
inkomsten. Deze groei is begrensd door het gebruik van het Auditorium voor ons inhoudelijke
programma.
De winkel kende een beter resultaat dan in 2017. Er waren dit jaar naast de vaste winkel twee
pop-up shops. Dat zijn tijdelijke winkels die voor de duur van een tentoonstelling op zaal, in het
verlengde van die tentoonstelling, worden neergezet. De producten die worden verkocht staan in
het teken van (het onderwerp van) de tentoonstelling. In 2018 stonden de pop-up shops bij
Viktor&Rolf en Actie<>Reactie. De stijging van inkomsten is het gevolg van de hogere
bezoekersaantallen en de verkoop van meer zelf ontwikkelde merchandise. Hierop zitten hogere
marges dan op ingekochte producten.
De horeca had een zeer goed jaar door de hoge bezoekersaantallen. De uitbreidingsvergunning
voor het terras heeft in deze prachtige zomer zijn waarde bewezen.

Risicoanalyse

De Kunsthal heeft een risicomatrix opgesteld waarin de belangrijkste strategische risico’s zijn
benoemd. Wij hebben de bestemming van ons eigen vermogen onder meer afgestemd op deze
risicomatrix. Schematisch ziet de risicomatrix er als volgt uit:
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1. Afhankelijkheid van gemeentesubsidie: elke vier jaar beslist de gemeenteraad over de
hoogte van onze structurele exploitatiesubsidie. Daarmee staat ons voortbestaan elke vier
jaar ter discussie. De huidige subsidie loopt tot en met 2020.
2. Afhankelijkheid van sponsors en fondsen: steeds meer partijen vissen in dezelfde
‘sponsorvijver’ en het is lastig om meerjarige contracten met bedrijven te sluiten. In 2020
en 2021 lopen de drie grootste sponsor- en donatiecontracten af (ca 50% van de totale
inkomsten uit deze categorie).
3. Stijgende productie-, programmerings- en bedrijfskosten: door het ontbreken van een
eigen collectie (geen mogelijkheid tot ruilen) en omdat het Kunsthal-model wordt
gekopieerd stijgen programmeringskosten. Kosten van productie, beveiliging, verzekering
en transport stijgen permanent, o.a. door wetgeving, prijsindexaties en belasting- en
premieverhogingen.
4. Reputatiemanagement: wordt steeds belangrijker. Via internet, vooral social media,
verspreidt slecht- of nepnieuws zich razendsnel.
5. Compliance: er komt steeds meer formele en informele regel- en wetgeving die
nageleefd moet worden. Denk aan de AVG en de codes Cultural Governance en Diversiteit.
Compliance-eisen kunnen ook extra kosten veroorzaken.
6. Komst Depot BvB: vormt een reëel risico op verdringing, zowel inhoudelijk als op gebied
van inkomstenwerving, zoals subsidie, sponsoring, major donors, horeca en verhuur.

Bestemming eigen vermogen

Om calamiteiten in de exploitatie op te vangen houdt de Kunsthal een weerstandsvermogen aan.
Wij vinden het wenselijk als dit gelijk is aan een jaar publieksinkomsten (entree, horeca, winkel
en verhuur). Immers als b.v. bezoekersaantallen onverwacht sterk achterblijven worden deze
inkomsten navenant minder. In combinatie met tegenvallende inkomsten van derden kan het
resultaat snel zeer negatief worden. Een toereikend weerstandsvermogen stelt de Kunsthal in
staat, om bij gelijkblijvende subsidie, in ieder geval een jaar de vaste lasten te dekken.
In 2019 wordt het kantoor verbouwd en het sterk verouderde meubilair gemoderniseerd. Deze
verbouwing is noodzakelijk om de werkomstandigheden (klimaat, lucht, licht en bekabeling) aan
de huidige normen voor een goede werkomgeving aan te passen. Ook wordt het entreegebied
(winkel en kassa) heringericht om de doorstroming van bezoekers en de akoestiek te verbeteren.
Dit draagt bij aan de bezoekerservaring en de werkomstandigheden voor het personeel. Om de
verdiencapaciteit van de winkel te vergroten wordt de kast- en displayruimte vergroot en de
verlichting op de nieuwe indeling aangepast.
Ook zal worden geïnvesteerd in de tentoonstellingsverlichting. De huidige voorraad is bijna op en
modernisering is nodig om te voldoen aan de eisen van onze inhoudelijke partners. Tevens zal
hiermee een substantiële energiebesparing worden bereikt.
Zoals vermeld lopen vanaf 2020 een aantal belangrijke sponsorcontracten af. Het is onzeker of en
voor welke bedragen hiervoor vervanging kan worden gevonden. Teneinde het hoge niveau van
programmering ook na 2020 te kunnen handhaven wordt hiervoor een specifieke
bestemmingsreserve gevormd.

Afdeling veiligheidszaken

De afdeling veiligheidszaken verdient, evenals de kassa- en winkelmedewerkers, een groot
compliment door de geruisloze en professionele manier waarop men in 2018 de soms extreme
drukte heeft opgevangen. Dit was niet altijd makkelijk. De afdeling heeft een training predictive
profiling verzorgd voor medewerkers, die regelmatig in de publiekstoegankelijke ruimtes van de
Kunsthal werken. Deze training wordt jaarlijks gegeven. 2018 was het eerste jaar van de nieuwe
constructie met onze beveiligingspartner, Automatic Signal, die goed heeft gefunctioneerd. In
verband met het van kracht worden van de AVG hebben wij advies ingewonnen bij een
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gespecialiseerd jurist over de maatregelen wij o.a. op het gebied van cybersecurity moesten
treffen. Deze hebben wij samen met onze automatiseringspartner, Reset.nl, ingevoerd. De
Kunsthal doet geen mededelingen over de aard en omvang van concrete veiligheidsmaatregelen.

Organisatie & Personeel

In september 2018 is een ondernemingsraad ingesteld. De medewerkers die, na een verkiezing,
in de OR zijn benoemd, hebben onder leiding van een externe deskundige een inwerkprogramma
gevolgd. Zij hebben hun eerste bijeenkomsten, onderling en met de directeur/bestuurder, gehad.
Om de vele extra activiteiten, zoals Kunsthal LIVE , in goede banen te leiden is de organisatie op
een paar cruciale onderdelen versterkt. Er werd een projectmedewerker Kunsthal LIVE
aangenomen. Zij zal ook in 2019 aan de Kunsthal verbonden zijn. En wij hebben eind 2018 een
projectmedewerker tentoonstellingen aangenomen. Hij vormt de schakel tussen curatoren,
productie en logistiek en is verantwoordelijk voor de overall planning. Daardoor kunnen de
andere afdelingen zich meer op hun kerntaken richten.

Kunsthal als ervaringsplek voor stagiaires

De afdelingen veiligheidszaken, educatie en communicatie zijn ondersteund door stagiaires
vanuit diverse opleidingen. Wij werken onder andere samen met het ROC Albeda College en de
Willem de Kooning Academie.
6. Toelichting Governance

Algemeen

De toezichthoudende taken bij de Kunsthal worden vervuld door een Raad van Toezicht (RvT).
Bestuur en toezicht verhouden zich tot elkaar conform het RvT-model, zoals beschreven in de
Governance Code Cultuur (2016). De RvT is verantwoordelijk voor de instandhouding en
continuïteit van de Kunsthal en vervult ten opzichte van de directeur/bestuurder de
werkgeversrol.
Binnen het kader van de jaarlijks door de RvT vastgestelde begroting is de directeur belast met
het algemeen beleid, de strategie, programmering, organisatie van tentoonstellingen, marketing
en communicatie, educatie en fondsenwerving/sponsoring. De zakelijk directeur is mede belast
met het algemeen beleid en de strategie en daarnaast met governance en de algemene
bedrijfsvoering (onderhoud, veiligheidszaken, personeel, financiën, horeca en winkel). In het
algemeen ziet de RvT er op toe dat directie en staf op adequate wijze invulling geven aan de
doelstellingen van de Kunsthal, zoals van tijd tot tijd in nauwe samenspraak tussen de RvT en de
directie vastgesteld. De RvT stelt de jaarrekening vast.
De RvT vergadert tenminste vier keer per jaar. De voorzitter van de RvT en diverse RvT
commissies worden door de directie regelmatig geïnformeerd over de gang van zaken. De RvT
bespreekt met de directie de plannen die de organisatie ontwikkelt op inhoudelijk en financieel
gebied. Op de expertise van de individuele raadsleden wordt regelmatig een beroep gedaan.

Samenstelling en profielschets

De RvT van de Kunsthal bestaat in 2018 uit zes leden inclusief de voorzitter. Bij het opstellen van
een voordracht voor een nieuw lid gaat de RvT uit van een profielschets waarin de meest
gewenste deskundigheden en andere kwalificaties zijn opgenomen.
De RvT als geheel beschikt over algemene en over meer specifieke, voor een museale instelling
gewenste, competenties zoals: kennis van de culturele sector, financiële deskundigheid,
commerciële kennis, technische/ict kennis, affiniteit met “het Rotterdamse”, een breed netwerk
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in het bedrijfsleven en de overheid, en ervaring met de besturing en inrichting van non-profit
organisaties. Daarbij streeft de RvT naar diversiteit in zijn samenstelling met betrekking tot
achtergrond, leeftijd, geslacht en competentie. Bij de invulling van nieuwe vacatures zal hier zeer
specifiek op worden gelet.
De RvT kent een rooster van aftreden dat enerzijds doorstroming bewerkstelligt en anderzijds de
continuïteit van het toezicht garandeert. De leden van de RvT worden benoemd voor een periode
van vier jaar met een mogelijkheid voor herbenoeming van nog 4 jaar. De leden van de RvT zijn
onbezoldigd. In 2018 is de heer Drion afgetreden en mevrouw Sabourian heeft hem opgevolgd. Zij
heeft, evenals de heer Drion, een juridisch profiel. De RvT verwacht in 2019 de opvolger van de
heer Mentzel te benoemen.

Cultural Governance

De Governance Code Cultuur (2016) wordt door de RvT als richtlijn gebruikt bij het evalueren van
zijn werkzaamheden en de samenwerking met de directeur/bestuurder. De in de code
beschreven principes en ‘best practices’ worden toegepast.

7. Facts & figures 2018

Financiële ontwikkeling

De Kunsthal heeft over 2018 een totaal positief resultaat van € 1.372.066 en na toewijzing aan
bestemmingsreserves van € 424.677. Vooral de uitzonderlijk hoge bezoekersaantallen hebben
aan het positieve resultaat bij gedragen. De bijdragen uit fondsen, sponsoren en particulieren
hebben zich wederom positief ontwikkeld. De hogere lasten ten opzichte van de begroting zijn
afgedekt door specifieke bijdragen voor tentoonstellingen en het hogere resultaat uit
entreegelden. Het positieve resultaat is toegevoegd aan het weerstandsvermogen en aan
specifieke bestemmingsreserves. Het weerstandsvermogen betreft het deel van het eigen
vermogen dat wordt aangehouden om de continuïteit van de Kunsthal op langere termijn te
waarborgen.
De begroting 2019 bedraagt € 6.888.000 met een licht positief resultaat. Wij gaan uit van een groei
van de eigen inkomsten uit bijdragen van particulieren en bedrijven. Een groei van de totale
inkomsten uit entreegelden ten opzicht van 2018 verwachten wij niet, gezien het uitzonderlijk
hoge aantal bezoekers in 2018.

Kengetallen

Onderstaande kengetallen geven een overzicht van de meest relevante cijfers. De Kunsthal wordt
voor minder dan de helft van haar activiteiten gesubsidieerd en verdubbelt iedere euro aan
subsidie. Een analyse van de financiële resultaten is te vinden in de toelichting bij de
jaarrekening.

Inkomsten
Financiële ratio’s
Eigen inkomsten versus totale inkomsten
Structurele bijdragen (incl. subsidie) versus
totale bijdragen
Solvabiliteit (eigen vermogen versus totaal
vermogen)
Current ratio (vlottende activa versus
kortlopende schulden)
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2018
67%

2017
55%

72%

77%

66%

59%

2,39

1,63

Samenstelling inkomsten
€9.000.000
€8.000.000

Winkel

€7.000.000
Overige opbrengsten incl. verhuur
€6.000.000
Entreegelden

€5.000.000
€4.000.000
€3.000.000

Sponsoring - fondsen - overige
bijdragen

€2.000.000

Subsidie

€1.000.000
€2018

2017

Bezoekersstroom
Afrekenbare prestaties
Aantal tentoonstellingen
Uren openstelling (per week)

2018
23
41

2017
25
41

Regulier bezoek - volwassenen

4%

Regulier bezoek - studenten
Regulier bezoek - kinderen

36%

Museumkaarthouders
Evenementen - openingen

42%

6%
12%

Kengetal bezoeken

Totaal aantal
bezoeken
418.832*
400.777

Totaal aantal bezoeken
Waarvan betalend (inclusief kinderen t/m17)
Waarvan in schoolverband (PO-VO-MBO-HBOWO)

In Rotterdam
418.832
400.777

21.152
21.152
*Exclusief onze gratis toegankelijke buitenprogrammering (waaronder Waterlicht) die ca 30.000 bezoekers trok.
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Marketing
Marketing
Bezoekers www.kunsthal.nl
Pageviews www.kunsthal.nl
Facebook
Twitter
Instagram

2018
534.624
2.736.858
71.843
96.845
37.360
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2017
531.199
1.832.515
69.000
98.000
24.600

Jaarrekening 2018
d.d. 13 maart 2019






Balans
Exploitatierekening
Toelichting op de jaarrekening
Overige gegevens

Stichting Kunsthal Rotterdam
Rotterdam

Balans per 31 december 2018
(na verwerking exploitatiesaldo)
31-12-2018

31-12-2017

ACTIEF
Materiële vaste activa

(1)

Restaurantinventaris

156.418

172.036

Verbouwing Kunsthal

220.679

241.642

Inventaris

466.100

432.129
843.197

845.807

66.081

53.728

Vlottende activa
Voorraden

(2)

Vorderingen en overlopende activa
Debiteuren

(3)

360.198

172.955

Te vorderen omzetbelasting
Overige vorderingen en overlopende
activa

(4)

84.749

81.764

(5)

1.220.513

844.184

Liquide middelen

(6)
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1.665.460

1.098.903

1.786.905

512.696

4.361.643

2.511.134

Stichting Kunsthal Rotterdam
Rotterdam

Balans per 31 december 2018
(na verwerking exploitatiesaldo)
31-12-2018

31-12-2017

PASSIEF
Eigen vermogen
Algemene
reserve/weerstandsvermogen

(7)
1.067.038

642.361

Bestemmingsreserve financiering activa
Bestemmingsreserve verbouwing
kantoor
Bestemmingsreserve verbouwing
entreegebied
Bestemmingsreserve tentoonstellingsverlichting

843.197

845.807

250.000

-

100.000

-

100.000

-

Bestemmingsreserve programmering

500.000

2.860.235

Voorzieningen

(8)

1.488.168

30.000

Kortlopende schulden en
overlopende passiva
Crediteuren
Belastingen
Overige schulden en overlopende
passiva

429.332

292.801

(9)

133.200

95.822

(10)

908.876

634.343
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1.471.408

1.022.966

4.361.643

2.511.134

Stichting Kunsthal Rotterdam
Rotterdam
Exploitatierekening 2018
Baten

Realisatie

Jaarplan

Realisatie

2018

2018

2017

Opbrengsten
Entreegelden

(11)

3.237.399

1.502.000

1.432.741

Opbrengst winkel

(12)

222.590

189.000

170.428

Bijdrage

(13)

- Sponsoring en bijdragen

717.624

510.000

558.048

- BGL

700.451

280.000

303.829

- Fondsen

603.639

600.000

669.759

235.779

230.000

256.301

5.717.482

3.411.000

3.391.106

Exploitatiesubsidie Gemeente Rotterdam

2.859.000

2.858.800

2.800.000

Totale baten

8.576.482

6.269.800

6.191.106

2.872.442

2.547.000

2.491.579

954.935

943.000

884.203

Overige opbrengsten

(14)

Structurele subsidie

Lasten
Personeelslasten

(15)

Beheerslasten materieel
Huisvestingskosten
Algemene kosten

(16)

436.047

303.000

294.761

Afschrijving

(17)

127.929

125.000

125.102

4.391.353

3.918.000

3.795.645

2.793.487

2.427.625

2.110.554

7.184.840

6.354.625

5.906.199

Financiële lasten

19.576

12.500

15.870

Exploitatiesaldo

1.372.066

(88.325)

269.037

Activiteitenlasten materieel
Activiteitenlasten materieel

(18)

Totale lasten

Resultaatbestemming

(7)

Algemene reserve/weerstandsvermogen

424.677

326.499

Bestemmingsreserve -financiering activa

(2.611)

(37.462)
(20.000)

-

verbouwing kantoor

250.000

-

verbouwing entree

100.000

-

tentoonstellingsverlichting

100.000

-

programmering

500.000
1.372.066
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269.037

Toelichting op de balans en de exploitatierekening
Algemeen
Stichting Kunsthal Rotterdam, KvK nr. 411326613, is opgericht bij notariële akte op 24 oktober 1991.
De vestigingsplaats is Rotterdam (Westzeedijk 341, 3015 AA). Hierna “de Kunsthal’.
Volgens artikel drie van de statuten heeft de Kunsthal ten doel:
“de exploitatie van een kunsthal aan de Westzeedijk te Rotterdam”.
De Kunsthal tracht haar doelstelling te bereiken middels het organiseren van (kunst)tentoonstellingen,
(culturele) evenementen en de daarbij behorende publieksvoorzieningen.
Het vermogen van de Kunsthal dient ter verwezenlijking van het doel van de stichting.
De leden van de Raad van Toezicht worden benoemd door het college van Burgemeester en
Wethouders van de gemeente Rotterdam.
Per 31 december 2018 bestaat de Raad van Toezicht uit de volgende leden:
 De heer drs. A.J.M. Schakenbos, voorzitter
 Mevrouw drs. B.E.M. Tetteroo, belast met portefeuille financiën
 Mevrouw mr. B. Sabourian (vanaf 1 december 2018)
 De heer V.S. Mentzel
 De heer S.P. Lubbers
 De heer drs. D.J.A. Dokman
Subsidie
De Kunsthal ontvangt subsidie van de gemeente Rotterdam. Deze wordt jaarlijks verleend ter
uitvoering van de activiteiten/prestaties zoals opgenomen in het jaarplan. Voor 2018 waren dat: 21
tentoonstellingen en een gemiddeld aantal uren openstelling per week van 40. Deze doelstellingen
zijn behaald. Vaststelling van de subsidie vindt plaats nadat het jaarverslag definitief is en bij de
gemeente ingediend.
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Stichting Kunsthal Rotterdam
Rotterdam

Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening
De jaarrekening is opgesteld met inachtneming van de bepalingen in de Richtlijnen voor de
jaarverslaggeving RJ640 “Organisaties zonder winststreven” en de vereisten uit de
Subsidieverordening Rotterdam 2014.
De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het exploitatiesaldo vinden plaats op
basis van historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost
anders wordt vermeld, worden de activa en passiva gewaardeerd volgens het kostprijsmodel.
Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten worden slechts
genomen voor zover zij op de balansdatum zijn gerealiseerd. Lasten, verplichtingen en mogelijke
verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar worden in acht genomen indien
zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.
Continuïteit van de activiteiten
Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling.
Financiële instrumenten
Financiële instrumenten omvatten vorderingen onder vlottende activa, liquide middelen, langlopende
schulden en kortlopende schulden. Alle financiële instrumenten worden bij de eerste opname verwerkt
tegen reële waarde, inclusief direct toerekenbare transactiekosten. Na de eerste opname worden
financiële instrumenten gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs.
Valuta
De jaarrekening is opgesteld in euro’s, de functionele valuta van de Kunsthal.
Collectie
De Kunsthal heeft een aantal kunstwerken in bezit die volledig zijn gefinancierd uit bijdragen van
diverse partijen. Deze kunstwerken zijn niet opgenomen onder de activa.
Schattingen bij de toepassing van de grondslagen van waardering en resultaatbepaling
De opstelling van de jaarrekening vereist dat de directie oordelen vormt en schattingen en
veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de
gerapporteerde waarde van activa en verplichtingen, en van baten en lasten. De daadwerkelijke
uitkomsten kunnen afwijken van deze schattingen. De schattingen en onderliggende
veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld. Herzieningen van schattingen worden
opgenomen in de periode waarin de schatting wordt herzien en in toekomstige perioden waarvoor de
herziening gevolgen heeft.
Er zijn geen waarderingsgrondslagen naar de mening van de directie die kritisch zijn ten aanzien van
schattingen en veronderstellingen voor het weergeven van de financiële positie.
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Rotterdam
Wet Normering Bezoldiging Topfunctionarissen
Voor de uitvoering van de Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen in de (semi)publieke sector
(WNT) heeft de Stichting zich gehouden aan de beleidsregel toepassing WNT en deze als
normenkader bij het opmaken van de jaarrekening gehanteerd.

Grondslagen voor de waardering van de activa en passiva
Materiële vaste activa
De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs, verminderd met de cumulatieve
afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen.
De afschrijvingen worden gebaseerd op de verwachte toekomstige gebruiksduur 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.
Bedrijfsmiddelen met een aanschafwaarde boven de € 500 en een verwachte levensduur van meer
dan drie jaar worden geactiveerd. Afschrijvingen op de materiële vaste activa worden berekend op
basis van de volgende percentages per jaar van de aanschafwaarde:
- restaurantinventaris 6,67% (looptijd 15 jaar) tot 33% (looptijd 3 jaar)
- verbouwing 6,67% (looptijd 15 jaar) tot 33% (looptijd 3 jaar)
- overige inventaris varieert van 6,67% (looptijd 15 jaar) tot 33% (looptijd 3 jaar)
Voorraden
De voorraden worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of lagere netto-opbrengstwaarde. Deze
lagere netto-opbrengstwaarde wordt bepaald door individuele beoordeling van de voorraden. Bij de
bepaling van de opbrengstwaarde wordt rekening gehouden met de incourantheid van de voorraden.
Vorderingen en overlopende activa
De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens
gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn
gelijk aan de nominale waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor mogelijke verliezen als
gevolg van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis
van individuele beoordeling van de vorderingen. Kortlopende vorderingen hebben een looptijd korter
dan een jaar.
Liquide middelen
De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Indien middelen niet ter vrije
beschikking staan, dan wordt hiermee bij de waardering rekening gehouden.
Eigen vermogen
Het eigen vermogen van de Kunsthal wordt ingedeeld in verschillende reserves.
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Algemene reserve/weerstandsvermogen
Dit betreft dat deel van het eigen vermogen waar geen specifieke besteding aan is gegeven door
derden of de directie. Deze reserve wordt, gebaseerd en rekening houdend met een gedegen
risicoanalyse, aangehouden om de continuïteit van de Stichting op langere termijn te waarborgen.
Bestemmingsreserve financiering activa
Voor de aanschaf van materiële vaste activa is de reserve financiering activa gevormd. Uitgaven die
worden gedekt uit bestemmingsreserve worden in de exploitatierekening verantwoord. Via de
bestemming van het exploitatieresultaat worden de toevoegingen aan en onttrekkingen uit de
bestemmingsreserve verwerkt.
Bestemmingsreserves
Aan deze van het vermogen afgezonderde reserves is door de directie van de Kunsthal onder
goedkeuring van de Raad van Toezicht een in de jaarrekening omschreven bestedingsmogelijkheid
gegeven. Deze ligt in het verlengde van de doelstelling van de Kunsthal.
Voorzieningen
Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de
balansdatum bestaan, waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en
waarvan de omvang op betrouwbare wijze is te schatten.
De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk
zijn om de verplichtingen per balansdatum af te wikkelen. Wanneer de verwachting is dat een derde
de verplichtingen vergoedt, en wanneer het waarschijnlijk is dat deze vergoeding zal worden
ontvangen bij de afwikkeling van de verplichting, dan wordt deze vergoeding als actief in de balans
opgenomen.
Kortlopende schulden en overlopende passiva
Schulden worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens
gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Kortlopende schulden hebben een looptijd korter dan
een jaar.

Grondslagen voor bepaling van het resultaat
Algemeen
Het exploitatieresultaat wordt bepaald als het verschil tussen het totaal der baten en het totaal der
lasten. De baten en lasten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor vermelde grondslagen
voor waardering en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben. Voorzienbare
verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het boekjaar
worden meegenomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden en wordt
voldaan aan de voorwaarden voor het opnemen van voorzieningen.
Tentoonstellingskosten worden per tentoonstelling toegerekend aan de periode waarin de betreffende
tentoonstelling plaats vindt. Tentoonstelling gebonden sponsorbijdragen en subsidies worden
toegerekend aan de periode waarin de betreffende tentoonstelling plaats vindt. Bijdragen in natura zijn
gewaardeerd indien het bedrag op betrouwbare wijze kan worden bepaald.
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De kosten van tentoonstellingen die door de Kunsthal worden ge(co)produceerd en verkocht worden
aan musea en/of expositieruimtes worden toegerekend aan de periode waarin wordt verwacht dat
verkoopbaten kunnen worden gerealiseerd. Hierbij wordt rekening gehouden met een voorzichtige
schatting van het aantal te verkopen tentoonstellingen en de kosten worden naar rato van dit aantal
verdeeld over de periodes. De tentoonstelling wordt als verkocht beschouwd in het jaar waarin het
contract wordt getekend.
Opbrengsten voortvloeiend uit de verkoop van goederen worden verantwoord op het moment dat alle
belangrijke rechten op economische voordelen alsmede alle belangrijke risico’s zijn overgegaan op de
koper. De kostprijs van deze goederen wordt aan dezelfde periode toegerekend.
Subsidies
De structurele subsidies die worden ontvangen ten behoeve van de exploitatie van voortdurende
activiteiten worden als baten verantwoord in de exploitatierekening in het jaar waar de toekenning
voor geldt. De subsidies worden verantwoord als het waarschijnlijk is dat deze worden ontvangen en
de Kunsthal de condities voor ontvangst kan aantonen.
Giften
De niet-financiële bijdragen die door vrijwilligers wordt geleverd, worden niet in de staat van baten en
lasten verantwoord.
Afschrijvingen
Materiele vaste activa worden vanaf het moment van ingebruikneming afgeschreven over de
verwachte toekomstige gebruiksduur van het actief. Indien een schattingswijziging plaatsvindt van de
toekomstige gebruiksduur, dan worden de toekomstige afschrijvingen aangepast.
Pensioenregelingen personeel
De voor het personeel geldende pensioenregelingen worden gefinancierd door afdrachten aan de
pensioenuitvoerder. De verschuldigde premie wordt als last in de exploitatierekening verantwoord. Als
de reeds betaalde premiebedragen de verschuldigde premie overtreffen, wordt het meerdere
opgenomen als overlopend actief voor zover sprake zal zijn van terugbetaling of van verrekening met
in de toekomst verschuldigde premies
Indien er, naast de verplichting voor periodieke pensioenpremies, een verplichting bestaat voor per
balansdatum opgebouwde pensioenrechten (backserviceverplichtingen), wordt de verplichting in de
balans opgenomen tegen de contante waarde. De Stichting heeft geen verplichting tot het voldoen
van aanvullende bijdragen anders dan het voldoen van hogere toekomstige premies.
De Kunsthal kent een middelloonpensioenregeling voor alle werknemers ouder dan 21 jaar met wie
een pensioenovereenkomst is gesloten. Het pensioengevend salaris is 12x het maandsalaris
vermeerderd met de vakantietoeslag. De franchise bedraag € 13.344,- en de beschikbare premie
varieert, afhankelijk van leeftijd, van 8% tot 31,5%. De eigen bijdrage van de werknemers is 4,3% van
de pensioengrondslag (pensioengevend salaris minus franchise).
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Toelichting op de onderscheiden posten van de balans
1) Materiële vaste activa
Restaurantinventaris

Verbouwingen

Overige
inventaris

Totaal

172.036

241.642

432.129

845.807

15.618

20.963

125.318
91.348

125.318
127.929

Boekwaarde per 31-12-2018

156.418

220.679

466.100

843.196

Cumulatieve afschrijving

307.914

359.597

740.095

1.407.606

Afschrijvingspercentages

6,67 - 33

6,67 - 33

6,67 - 33

Boekwaarde per 01-01-2018
Investeringen
Afschrijvingen

2) Voorraden handelsgoederen
Voor de winkel worden verkoopartikelen aangehouden. Daarnaast wordt er, in verband met de
verkoop van de Museumkaart, een voorraad Museumkaarten aangehouden.

31.12.2018

31.12.2017

32.966
33.115
66.081

41.892
11.836
53.728

31.12.2018

31.12.2017

363.971

172.955

Voorraden winkelartikelen
Voorraad Museumkaarten

Vorderingen
3) Debiteuren:

Debiteuren
De debiteurenvoorziening ultimo 2018 bedraagt € 3.773 (2017: € 7.467).
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31.12.2018
4) Belastingen en premies sociale verzekeringen:
Omzetbelasting

84.749

31.12.2017

81.764

5) Overige vorderingen en overlopende activa:

Bijdrage BankGiro Loterij
BankGiro Loterij geoormerkt werven
Nog te ontvangen fonds- en sponsorbijdragen inzake
tentoonstellingen
Te ontvangen Museumkaart december
Te ontvangen Museumkaart extra uitkering
Diverse vooruitbetaalde kosten
Vooruitbetaalde tentoonstellingskosten
Vooruitbetaalde kosten reizende tentoonstelling
Vooruitbetaalde huur
Te ontvangen kassa-betalingen/Rotterdampas
Te ontvangen opbrengsten e-tickets
Nog te factureren diverse debiteuren
Nog te factureren variabele huurvergoeding
Reizende tentoonstelling nog te factureren
Diversen

31.12.2018

31.12.2017

200.000
65.394

200.000
24.205

306.824
68.877
300.905
15.966
114.483
11.883
27.821
8.557
15.476
83.301
1.366
1.220.513

116.368
45.959
180.462
13.920
100.688
50.000
11.765
26.826
500
27.031
26.667
19.792
844.184

In 2017 heeft de BankGiro Loterij bekend gemaakt de Kunsthal opnieuw voor vijf jaar te steunen met
ingang van 2017. De toegekende bijdrage over 2018 bedraagt € 200.000. De uitkering zal in 2019
plaatsvinden. De vorderingen hebben een looptijd van korter dan één jaar.

6) Liquide middelen

Kas
Bank
Bank Zakelijke Spaarrekening

31.12.2018

31.12.2017

5.104
140.034
1.641.767
1.786.905

26.133
159.896
326.667
512.696

Door ING Bank is een rekening-courantkredietfaciliteit ter beschikking gesteld met een limiet van
€ 400.000. Als zekerheid is pandrecht op de bedrijfsuitrusting, voorraden en boekvorderingen gevestigd. In 2018 werd van het krediet geen gebruik gemaakt.
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7) Eigen vermogen
Algemene reserve / weerstandsvermogen:
31.12.2018
Saldo per 1 januari
Bij/Af: resultaatbestemming
Saldo per 31 december

31.12.2017

642.361
424.677
1.067.038

315.862
326.499
642.361

Ten aanzien van de algemene reserve / het weerstandsvermogen wordt verwezen naar de
grondslagen voor de waardering van activa en passiva.
Bestemmingsreserve financiering activa:
31.12.2018
Saldo per 1 januari
Bij: dotatie vanuit bestemmingsreserve
Bij/Af: resultaatbestemming
Saldo per 31 december

845.807
(2.611)
843.196

31.12.2017
883.269
(37.462)
845.807

De Kunsthal houdt een bestemmingsreserve financiering activa die gelijk is aan de boekwaarde van
de activa met het oog op de financiële stabiliteit en om de liquiditeitspositie te borgen.
Bestemmingsreserve kantoorverbouwing:
31.12.2018

31.12.2017

250.000
250.000

Saldo per 1 januari
Bij: dotatie bestemmingsreserve
Saldo per 31 december

-

Voor de aankomende kantoorverbouwing in 2019 is een bestemmingsreserve gevormd. De
kantoorverbouwing is noodzakelijk om de werkomstandigheden aan de huidige normen voor een
goede werkomgeving aan te passen
Bestemmingsreserve verbouwing entreegebied:
31.12.2018
100.000
100.000

Saldo per 1 januari
Bij: dotatie bestemmingsreserve
Saldo per 31 december

31.12.2017

-

De bestemmingsreserve is gevormd om in 2019 het entreegebied te herinrichten. Hiermee wordt de
doorstroming van bezoekers verbeterd, wat bijdraagt aan een betere bezoekerservaring. Ook zal dan
de akoestiek in het entreegebied, vooral voor het personeel, verbeteren. Om de verdiencapaciteit van
de winkel te vergroten wordt de kast- en displayruimte vergroot en de verlichting op de nieuwe indeling
aangepast.
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Bestemmingsreserve tentoonstellingsverlichting:
31.12.2018

31.12.2017

100.000
100.000

Saldo per 1 januari
Bij: dotatie bestemmingsreserve
Saldo per 31 december

-

Het stellige voornemen bestaat om in 2019 te investeren in de tentoonstellingsverlichting. Deels is
modernisering van de verlichting nodig om te voldoen aan de eisen die de Kunsthal zelf stelt, maar
zeker ook de eisen die inhoudelijke partners stellen.
Bestemmingsreserve programmering:
31.12.2018

31.12.2017

500.000
500.000

Saldo per 1 januari
Bij: dotatie bestemmingsreserve
Saldo per 31 december

-

Teneinde het hoge niveau van programmering te handhaven in de nieuwe cultuurplanperiode (20212024) is het van belang dat de Kunsthal hier ook na 2020 voldoende middelen voor heeft. De directie
heeft hiervoor, uit het positieve resultaat 2018, een bestemmingsreserve specifiek voor
programmering gevormd van € 500.000.
Resultaatbestemming:

Toename algemene reserve/weerstandsvermogen
Afname bestemmingsreserve financiering activa

424.677
(2.611)

Toename bestemmingsreserve kantoorverbouwing

250.000

Toename bestemmingsreserve verbouwing entreegebied

100.000

Toename bestemmingsreserve tentoonstellingsverlichting

100.000

Toename bestemmingsreserve programmering

500.000

Totaal resultaat

1.372.066

Het jaar 2018 is afgesloten met een positief resultaat van € 1.372.066. Er is € 2.611 in mindering
gebracht op bestemmingsreserve financiering activa, € 250.000 toegevoegd op de
bestemmingsreserve kantoorverbouwing, € 100.000 aan de bestemmingsreserve verbouwing
entreegebied, € 100.000 aan de bestemmingsreserve tentoonstellingsverlichting, € 500.000 aan de
bestemmingsreserve programmering en € 326.499 toegevoegd aan de algemene reserve/
weerstandsvermogen. Hiermee komt de algemene reserve/weerstandsvermogen per 31 december
2018 op € 1.067.038.
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8) Voorzieningen
31.12.2018
30.000
30.000

Saldo per 1 januari
Bij: dotatie voorziening
Saldo per 31 december

31.12.2017
-

De voorziening is gevormd voor een juridische claim waarvan de uitkomst nog onzeker is. De omvang
van de voorziening is gebaseerd op basis van de beste schatting. De looptijd is langer dan 1 jaar.

Kortlopende schulden en overlopende passiva
9) Belastingen en premies sociale verzekeringen:

Loonbelasting

31.12.2018

31.12.2017

133.200
133.200

95.822
95.822

31.12.2018

31.12.2017

163.145
13.242
50.000
43.334
343.004
34.755
32.170
7.600
59.962
112.296
7.500
10.000
31.868
908.876

129.814
4.062
11.500
60.000
47.667
131.396
32.757
14.000
52.917
99.733
30.000
20.497
634.343

10) Overige schulden en overlopende passiva:

Te betalen tentoonstellingskosten
Personeelskosten
Af te dragen pensioenpremie
Vooruit ontvangen marketingbijdrage
Vooruit ontvangen huurkorting
Vooruit ontvangen bijdragen derden
Inkoop Museumkaart
Nog te ontvangen facturen
Te betalen accountantskosten
Te betalen huisvestingskosten
Te betalen vakantiegeld en –dagen
Diverse kortlopende leningen
Te betalen juridische kosten
Diversen

De schulden hebben een looptijd van korter dan één jaar.

32

Stichting Kunsthal Rotterdam
Rotterdam
Niet in de balans opgenomen financiële verplichtingen
Huur- en overige verplichtingen
De huurovereenkomst met de gemeente zoals afgesloten op 23 mei 1997 is per 1 februari 2014
omgezet in:
a. een (tripartite) raamovereenkomst, met een consortium (Eneco, Dura Vermeer en
Roodenburg) en de gemeente Rotterdam;
b. een (bilaterale) Onderhouds- en Prestatie Overeenkomst (OEPC) tussen consortium en de
Kunsthal voor een breed pakket aan huisvestingskosten;
c. een (bilaterale) huurovereenkomst tussen de gemeente Rotterdam en de Kunsthal.
De vaste huur – circa € 187.000 per jaar - en de verhoging in verband met de kostendekkende huur –
circa € 207.000 per jaar - die de Kunsthal voorheen betaalden aan de gemeente Rotterdam, en alle
andere huisvestingskosten die aan derden betaald zijn, zijn per 1 februari 2014 vervallen en deze
hebben plaats gemaakt voor:


Een vast bedrag voor de totale huisvestingskosten, van € 677.500 per jaar; te voldoen in
maandelijkse termijnen aan het consortium. Dit bedrag is gebaseerd op een analyse van het
historisch gemiddelde van onze totale huisvestingskosten. Deze kosten omvatten niet alleen
de huur, maar ook: de energiekosten, de kosten voor alle softservices (afvalverwerking,
schoonmaak etc.), de verzekeringspremies, én alle onderhouds- en beheerkosten
(storingsonderhoud, preventief onderhoud en het planmatig onderhoud) etc. Het berekende
bedrag is verlaagd met de verwachtte efficiencykorting (o.a. uit energiebesparing). Eens in de
vier jaar wordt dit geïndexeerd.



Daarnaast betaalt de Kunsthal vanaf 1 februari 2014 € 140.000 (€ 139.227) per jaar als ‘huur’
aan de gemeente Rotterdam (met in 2014 een eenmalige huurkorting van € 65.000, voor een
‘huurvrije periode’. Dit bedrag is een compensatie voor de door de gemeente Rotterdam
gedane, voorgefinancierde, investeringen voor de functionele verbeteringen tijdens de
verbouwing (€ 2,29 mln); dit bedrag wordt in maandelijkse termijnen voldaan.
Beide contracten lopen tot en met 31 januari 2029. Groot voordeel van deze constructie is
voor de Kunsthal dat de totale huisvestingslasten nu voor een langere periode zijn vastgelegd,
behoudens de indexering.
De Kunsthal wordt verder ‘ontzorgd’ voor de totale huisvesting: de verantwoordelijkheden voor
het beheer en onderhoud zijn exact vastgelegd in een demarcatielijst, en tegelijk zijn ook de
kosten én het afgesproken kwaliteitsniveau contractueel nauwkeurig vastgelegd.
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Toelichting op de onderscheiden posten van de exploitatierekening
BATEN
Opbrengsten:
11) Entreegelden.
In 2018 heeft de Kunsthal 418.832 bezoekers mogen verwelkomen. In 2017 waren dit 239.645
bezoekers.
12) Opbrengst winkel

Omzet
Inkoopwaarde verkopen (incl. verkoopkosten)
Bruto marge winkel
Voorraadcorrectie
Opbrengst winkel

2018

2017

570.299
(330.822)
239.477

432.637
(252.526)
180.111

(16.887)
222.590

(9.683)
170.428

2018

2017

7.500
11.500
100.000
175.000
35.000
25.000
28.252

7.500
10.000
30.000
3.750
3.750
4.000
168.264
26.000
2.500
20.000
35.255

200.000
231.687
157.264
111.500

200.000
103.829
45.000
-

13) Bijdrage
Sponsoring
Albeda College
Bayer Petcare
Colart
Dura Vermeer
Eneco
GHG
HAL Investments
Huisdierplein
ING Bank
Mercis
Nationale Nederlanden
Roodenburg Installatie Bedrijf
Sundiogroep
Zakenkring

Goede Doelen Loterij
BankGiro Loterij
BankGiro Loterij Geoormerkt werven
BankGiro Loterij Fonds
BankGiro Loterij 13e trekking
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2018

2017

Fondsen
Deltaport Donatiefonds
Erasmus Stichting
Fonds 21
Gemeente Rotterdam
G. PH. Verhagen Stichting
J.E. Jurriaanse Stichting
Job Dura Charity Foundation
Mondriaan Fonds
Museum educatie prijs
Prins Bernhard Cultuurfonds
Stichting Droom en Daad
Stichting Elise Mathilde Fonds
Stichting Organisatie van Effectenhandelaren te Rotterdam
Stichting Retourschip
Stichting tot bevordering van Volkskracht – Van Leeuwen Lignac
Van Capellen Stichting
VandenEnde Foundation
Van der Mandele Stichting
Van Ommeren – De Voogt Stichting
VSB Fonds
Zabawas

50.000
10.826
57.500
5.000
50.000
250.000
5.000
10.000
7.000
50.000
100.000
20.000

5.000
2.500
50.000
125.000
3.000
7.500
132.000
25.000
250.000
2.500
790
10.000
5.000
5.000
2.000
5.000
57.600

Overige subsidies
Rotterdam Festivals

160.000

20.130

Overige bijdragen
Kunsthal Vriend
Major donors
Bijdragen in natura

31.870
6.000
137.422

24.489
19.500
63.722

Totale nominale waarde

2.033.401

1.475.579

Ontvangen in 2016, toegerekend aan 2017
Ontvangen in 2017, toegerekend aan 2018
Ontvangen in 2018, toegerekend aan 2019
Ten bate van dit boekjaar

62.508
(74.195)
2.021.715

120.744
(64.687)
1.531.636

2018

2017

158.781
44.871
32.126
235.779

91.612
39.426
93.801
31.462
256.301

14) Overige opbrengsten

Huur restaurant
Opbrengst zaalverhuur
Opbrengst business development
Overige opbrengsten
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LASTEN
15) Personeelslasten

Loonkosten
Sociale lasten
Pensioenlasten
Uitzendkrachten
Overige personeelslasten

2018

2017

2.063.182
326.649
199.194
195.403
88.015
2.872.442

1.881.597
299.978
198.418
32.669
78.917
2.491.579

Bij de Kunsthal waren gedurende 2018 45 (40,2 fte) personeelsleden in dienst. In 2017 waren dat 42
(38,10 fte) personeelsleden:
2018
2017
Directie
Staf
Technische Dienst
Receptie, kassa
Winkel
(hoofd)suppoosten

2
18
4
4
2
15
45

2
16
4
4
2
14
42

Naast personeelsleden in vaste dienst beschikt de Kunsthal over een pool van ruim twintig
oproepkrachten voor diverse functies en een pool van vrijwilligers voor publieksvoorlichting.
Daarnaast zijn er diverse stagiaires werkzaam bij de afdelingen: beveiliging, communicatie, educatie,
en fondsenwerving.
Bezoldiging topfunctionaris
Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke
sector (WNT) ingegaan. Deze verantwoording is opgesteld op basis van de volgende op de Kunsthal
van toepassing zijnde regelgeving: Het algemene WNT-maximum.
Het bezoldigingsmaximum in 2018 voor top functionaris bij de Kunsthal is € 189.000. Het
weergegeven individuele WNT-maximum is berekend naar rato van de omvang (en voor
topfunctionarissen tevens de duur) van het dienstverband, waarbij voor de berekening de omvang van
het dienstverband nooit groter kan zijn dan 1,0 fte.
Het individuele WNT-maximum voor de leden van de Raad van Toezicht bedraagt voor de voorzitter
15% en voor de overige leden 10% van het bezoldigingsmaximum, berekend naar rato van de duur
van het dienstverband. Bij de Kunsthal zijn de leden van de Raad van Toezicht onbezoldigd.
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Leidinggevende topfunctionaris
bedragen x € 1

Directeur/bestuurder
E.L. Ansenk

Zakelijk directeur
H.A. van Karnebeek

Functie(s)

Algemeen directeur

Zakelijk directeur

1/1 - 31/12

1/1 - 31/12

Omvang dienstverband (in fte)

1,0

1,0

Gewezen topfunctionaris

Ja

Ja

Dienstbetrekking

Ja

Ja

147.999

92.967

Aanvang en einde functievervulling in 2018

Bezoldiging
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen
Belastbare onkostenvergoedingen

-

-

Beloningen betaalbaar op termijn

17.840

13.187

Subtotaal

165.839

106.154

Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum

189.000

189.000

N.v.t.

N.v.t.

165.839

106.154

1/1 - 31/12

1/12 - 31/12

-/- Onverschuldigd betaald bedrag
Totale bezoldiging
Gegevens 2017
Aanvang en einde functievervulling in 2017
Omvang dienstverband 2017 (in fte)

1,0

1,0

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

141.741

85.209

Beloningen betaalbaar op termijn

28.694

13.736

Totale bezoldiging 2017

170.434

98.944

Toezichthoudende topfunctionarissen
bedragen x € 1
Functie(s)
Aanvang en einde functievervulling in 2018
Individueel toepasselijk
bezoldigingsmaximum
Totale bezoldiging

Drs. A.J.M.
Schakenbos

Drs. B.E.M. Tetteroo

Mr. P.J.M. Drion

[VOORZITTER]

[LID]

[LID]

1/1 - 31/12

1/1 - 31/12

1/1 – 30/11

28.350

18.900

17.325

0

0

0

1/1 - 31/12

1/1 - 31/12

1/1 – 31/12

0

0

0

Gegevens 2017
Aanvang en einde functievervulling in 2017
Totale bezoldiging 2017
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Toezichthoudende topfunctionarissen (vervolg)
bedragen x € 1
Functie(s)
Aanvang en einde functievervulling in 2018
Individueel toepasselijk
bezoldigingsmaximum
Totale bezoldiging

Drs. D.J.A. Dokman

V.S. Mentzel

S.P. Lubbers

Mr. B. Sabourian

[LID]

[LID]

[LID]

[LID]

1/1 – 31/12

1/1 - 31/12

1/1 - 31/12

1/12 – 31/12

18.900

18.900

18.900

1.575

0

0

0

0

1/10 – 31/12

1/1 - 31/12

1/1 – 31/12

Nvt

0

0

0

0

Gegevens 2017
Aanvang en einde functievervulling in 2017
Totale bezoldiging 2017

16) Algemene kosten

Kantoorkosten
Administratie- en advieskosten
Publiciteitskosten
Overige organisatiekosten

2018

2017

104.920
144.741
77.564
108.822
436.047

90.017
95.526
47.085
62.133
294.761

2018

2017

15.618
20.963
91.348
127.929

16.632
21.826
86.644
125.102

2018

2017

146.675
2.646.812
2.793.487

17.460
2.093.094
2.110.554

17) Afschrijving materiële vaste activa

Restaurantinventaris
Verbouwingen
Overige inventaris

18) Tentoonstellingskosten

Kosten Development
Tentoonstellingskosten

Ten aanzien van de verantwoording van de tentoonstellingskosten wordt verwezen naar de
grondslagen voor de bepaling van het resultaat.
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Overige toelichtingen
Analyse van verschillen tussen het jaarplan en de realisatie.
In 2018 hebben bijna 419.000 bezoekers de Kunsthal bezocht, hetgeen bijna een verdubbeling is van
het begroot bezoekersaantal in het jaarplan (210.000). De hoge bezoekcijfers zijn te danken aan de
vele hoogtepunten in 2018, waaronder de tentoonstellingen ‘Hyperrealisme Sculptuur’, ‘Viktor&Rolf:
Fashion Artistis 25 Years’ en ‘Actie<->Reactie: 100 jaar kinetische kunst’. Naast de groei in de
bezoekersaantallen heeft de aanpassing van de tariefstructuur per 1 januari 2018 geleid tot hogere
inkomsten uit entreegelden.
Het resultaat van de winkel is sterk afhankelijk van de programmering en het hierbij passende
assortiment. Zowel de hoge bezoekersaantallen als de eigen ontwikkelde merchandise zijn van
positieve invloed geweest op het resultaat.
De totale eigen inkomsten over 2018 bedragen € 5.717.000, € 2.300.000 meer dan begroot. De
hogere eigen inkomsten zijn het gevolg van de hogere inkomsten uit entreegelden en de positieve
ontwikkeling in de werving van bijdragen van derden (fondsen, sponsoring, particulieren). Over 2018
bedraagt de ratio eigen inkomsten versus totale inkomsten 67% ten opzichte van 54% in het jaarplan.
Op basis van de jaarprogrammering van 2018 zijn de tentoonstellingskosten hoger dan begroot,
echter de voorziene hogere uitgaven zijn grotendeels gecompenseerd met extra inkomsten van
sponsors en fondsen die voor de betreffende tentoonstellingen zijn geworven. Daarnaast zijn de
kosten samenhangend met werving van BankGiro Loterij deelnemers met ingang van 2018 als
onderdeel van de activiteitenlasten verantwoord.
Ultimo 2018 is het personeelbestand op het gewenste niveau met een juiste invulling per afdeling
waarbij nog in te vullen vacatures, en de hiermee samenhangende lasten, zijn inzichtelijk gemaakt. De
toename van de personeelskosten wordt veroorzaakt door de verdere uitbreiding van het
personeelsbestand in verband met de toenemende activiteiten en door de noodzakelijke extra inzet
van personeel (kassa, winkel, beveiliging) in verband met aanhoudende grote drukte. Het grootste
deel van het extra beveiligingspersoneel is extern ingehuurd.
De beheerslasten materieel zijn hoger als gevolg van incidentele kosten ivm de grote drukte (extra
schoonmaak en polsbandjes). Maar ook voor juridisch advies ivm de liftenkwestie en de invoering van
AVG. Dit laatste veroorzaakte ook extra kosten voor ICT beheersmaatregelen. Extra kosten werden
ook gemaakt door de invoering van een nieuw kassasysteem en de overgang naar een volledig
cashless betaalsysteem.
Het positieve resultaat over 2018, ten grootte van € 1.372.066, biedt de mogelijkheid om te anticiperen
op toekomstige ontwikkelingen en wensen teneinde de continuïteit van de Kunsthal te waarborgen.
Ultimo 2018 zijn er bestemmingsreserves gevormd voor de verbouwing van het kantoor, de
verbouwing van het entreegebied, de investering in tentoonstellingsverlichting en de programmering in
de nieuwe cultuurplanperiode. De gevormde bestemmingsreserves liggen in het verlengde van de
doelstelling van de Kunsthal.
In het kader van de continuïteitsveronderstelling is de directie van mening dat het weerstandsvermogen toereikend moet zijn om risico’s die op termijn een hoge impact kunnen hebben te dragen.
Het weerstandsvermogen is toegenomen met € 425.000 tot 1.067.000. Op basis van een gedegen
risicoanalyse acht de directie het weerstandsvermogen toereikend.
Ultimo bedraagt de solvabiliteitsratio (eigen vermogen / totaal vermogen) bijna 66% (2017: 59%).
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Overige gegevens
Gebeurtenissen na balans datum
Er hebben geen bijzondere gebeurtenissen na de balansdatum plaats gehad die een impact op de
jaarrekening 2018 zouden kunnen hebben.
Controleverklaring
Hiervoor wordt verwezen naar de hierna opgenomen verklaring.
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Ondertekening
Rotterdam, 13 maart 2019

E.L. Ansenk, directeur-bestuurder

A.J.M. Schakenbos, voorzitter Raad van Toezicht

B.E.M. Tetteroo, lid Raad van Toezicht

V.S. Mentzel, lid Raad van Toezicht

S.P. Lubbers, lid Raad van Toezicht

D.J.A. Dokman, lid Raad van Toezicht

B. Sabourian, lid Raad van Toezicht
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BIJLAGE A – Tentoonstellingsoverzicht 2018
Tentoonstelling / productie
Michael Kvium
Viktor&Rolf: Fashion Artists 25 Years
Surf Tribe
Hyperrealisme Sculptuur
All You Can Art III
Actie <> Reactie. 100 jaar kinetische kunst
Objectivity
Prix de Rome Beeldende Kunst
De donkere kant van Dick Bruna
Hugo Claus, Con Amore
Bedankt lief publiek!
Jeroen Oerlemans
Eli Dijkers – Chinese reis
T-Shirt Truth - Susan Barnett
KH Light # 17 – Gijs van Lith – Thinner spirits
KH Light # 18 – Nazif Lopulissa – Playgrounds
KH Light # 19 – Willem Besselink – Dubbelganger
Maaskant getekend
Poetry of a Nation / the Nation of Poetry. KAMP HORST
Ik sta hier goed – 65 jaar Groot Handelsgebouw
Waterlicht
KH Live
KH Live op Zondag

Rooster van aftreden
Raad van Toezicht – Stichting Kunsthal Rotterdam
NAAM

Functie in
RvT

De heer A.J.M Schakenbos
De heer Mr. P.J.M. Drion

Voorzitter
Lid

De heer V.S. Mentzel
Mevrouw B.E.M. Tetteroo
De heer S.P. Lubbers
De heer D.J.A. Dokman
Mevrouw B. Sabourian

Functie in
bedrijfsleven

Bestuurder Vestia
Partner Van Traa
Advocaten N.V.
Lid
voormalig
staffotograaf NRC
Handelsblad
Vicevoorzitter + lid Raad van
auditcommissie Bestuur van
Achmea
Lid +
directeur
auditcommissie Hollandia Groep
Lid
Commercieel
directeur CX
Company
Lid
Bedrijfssecretaris
Nedspice

Zittingsduur nieuw lid:
Zittingsduur van lid naar voorzitter:

Eerste termijn
gestart op

HERBENOEMING

AFTREDEN

Profiel

01-02-2014
01-02-2014

01-02-2018
01-02-2018

01-02-2014

01-02-2018

01-02-2022 Politiek bestuurlijk
11-12-2018 Juridisch
Bestuurlijk
15-12-2019 Cultuurbeleid
Rotterdam

01-07-2015

01-07-2019

01-07-2023 Financieel en
Risicomanagement

01-07-2015

01-07-2019

01-10-2017

01-10-2021

01-07-2023 ProjectRisicomanagement
01-10-2025 Digital en Social
media

01-12-2018

01-12-2022

01-12-2026 Juridisch

Vier jaar met één keer herbenoemen: maximaal acht jaar.
Vier jaar als lid en acht jaar als voorzitter (of acht jaar lid/ vier jaar voorzitter): maximaal twaalf jaar.

Vastgesteld: 30-06-2015 (gewijzigd 01-12-2018 i.v.m. voorstel benoeming mevrouw Sabourian)

BIJLAGE C- Nevenactiviteiten
Raad van Toezicht, directie en medewerkers
Raad van Toezicht
Voorzitter
De heer Drs. Arjan J.M. Schakenbos
- Geen
Leden
De heer Vincent S. Mentzel
- Bestuurslid Izingane Happy Foundation in Naarden
- Advisory board Eugene Smith Foundation New York, USA
- Lid Straatnamencommissie Gemeente Rotterdam
- Bestuurslid toneelgezelschap Dégradé in Den Haag
De heer Mr. Steven P. Lubbers
- Voorzitter RVC van de Holding “De Goede Ree”
- Vicevoorzitter Raad van Toezicht Albeda
Mevrouw Drs. Bianca E. M. Tetteroo
- Lid RvC Achmea Bank N.V.
- Lid RvC Achmea Investment Management B.V.
- Lid RvC Syntrus Achmea Real Estate & Finance B.V.
De heer Drs. Dirk-Jan A. Dokman
- Geen
Mevrouw Mr. Baharak Sabourian
- Lid Raad van Toezicht Albeda
Directie en medewerkers
Emily Ansenk, directeur
- Lid raad van toezicht Scheepvaartmuseum Amsterdam
- Lid bestuur Stichting Rotterdamse ondernemersbelangen
- Lid van de jury van de Sacha Tanja Penning
- Lid bestuur Job Dura Fonds
- Voorzitter jury Henri Winkelman Award
- Lid Raad van Advies Art Rotterdam
Herman van Karnebeek, zakelijk directeur
- Voorzitter (non-executive) one tier board Landgoed De Eese NSW BV
- Voorzitter Stichting Karrevrachten Gladiolen
- Lid Stichting Museumpark
Curator Annemarie Nycolaas is lid van de adviesraad van Room on the Roof, Bijenkorf
Amsterdam. Room on the Roof is een ‘artist in residence’ in de toren bovenop de Bijenkorf in
Amsterdam, waar kunstenaars, schrijvers, musici, architecten en ontwerpers door De
Bijenkorf worden uitgenodigd om nieuw werk de maken.
Medewerker educatie en publiek Johan Gielen heeft zitting in de werkgroep 21st Century
Skills en zit in het educatie-overleg met KCR.

Registrar Klaas Witsen-Elias is bestuurslid van de Nederlandse Registrar Groep (onderdeel
Museumvereniging) en beveiligingsadviseur Luchtvracht voor de Kunsthal. In 2018
organiseert hij diverse studiedagen voor de branche.
Projectmedewerker tentoonstellingen David Snels is programmeur bij TranScreen Film
Festival en curator bij het Antwerp Queer Arts Festival, beide onbezoldigd/vrijwillig.
Hoofd marketing en communicatie Mariëtte Maaskant is lid van de Raad van Toezicht bij
Museum Rijswijk, lid van Adviesraad Rotterdam Festivals, heeft zitting in de werkgroep
Publieksbereik en neemt deel aan het Museumpark communicatie overleg.
Medewerker evenementen en ontvangsten Mieke Sicking is lid van Platform Museum
Locaties.
Hoofd veiligheidszaken Raimond Pronk is Chairman of the Board IFPO Europe (International
Foundation of Protection Officers) een Internationale Security Organisatie, Member of the
Board ASIS Benelux (American Society for Industrial Security ), Instructeur / Trainer CPO
opleiding (Certified Protection Officer) IFPO Europe, Proctor IFPO Europe (Hoofd
Examencommissie), Lid Werkgroep Pre-Employment / Post Employment Screening VBN
(Vereniging Beveiliging Professionals Nederland), Lid Werkgroep Travel Security Screening
VBN, Lid Werkgroep COM (Contact Oud Mariniers), Lid Omgevingsraad Nieuwendijk /
Korendijk.

