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Verslag van de directie

		 Succesvol jaar
2018 was een mooi jaar, waarin Stedelijk Museum Alkmaar zijn missie–het leven
van mensen verrijken, inspireren en verbinden met de kunst en cultuurhistorie
van Alkmaar en omgeving–ten volle én met succes heeft kunnen uitdragen.

Patrick van Mil opent de tentoonstellingen
over Piet van Wijngaerdt en Piet Mondriaan.
23 november 2018

Mede dankzij de samenwerkingsactiviteiten met andere organisaties bereikten
we met onze tentoonstellingen in totaal meer bezoekers dan voorgaand jaar.
Onbetwist hoogtepunt was de thuiskomst van de St. Laurentius-altaarluiken
van Maarten van Heemskerck. Voor het eerst sinds zijn ‘emigratie’ naar Zweden
in 1581 kon dit indrukwekkende meesterwerk worden bewonderd in de Grote
Kerk van Alkmaar, de plek waarvoor het bijna vijf eeuwen geleden is ver
vaardigd. De spectaculaire terugkeer van de altaarluiken en de begeleidende
tentoonstelling in het museum kregen veel aandacht in de landelijke media.
Naast tentoonstellingen met oude meesters als Pieter Saenredam en
Salomon van Ruysdael, in het kader van 500 jaar Grote Kerk Alkmaar, wijdde
het museum exposities aan invloedrijke twintigste-eeuwse kunstenaars
als Piet Mondriaan en Piet van Wijngaerdt, de grondlegger van de Bergense
School. Meer dan voorgaande jaren legden we in de programmering verbin
dingen met hedendaagse kunst, met werk van onder meer Thomas Struth,
Karin Borghouts, Hans van der Meer en Martijn Engelbregt. Daarbij
ontpopte het museum zich ook als opdrachtgever voor kunstenaars.
Stedelijk Museum Alkmaar dankt een ieder, van medewerkers en vrijwilligers
tot Schutters, Vrienden, Bergense Schoolkringleden, fondsen, sponsoren
en particuliere begunstigers, die zich heeft ingezet voor het museum, in het
bijzonder de gemeente Alkmaar en partner Rabobank Alkmaar e.o. Dankzij
hen allen was het mogelijk dit verslagjaar zoveel mensen te verrijken en
te inspireren met ons programma van tentoonstellingen, educatie, publieks
activiteiten, onderzoek, publicaties, restauratieprojecten en collectieuitbreidingen. Wij kijken met trots terug op een succesvol jaar en met
enthousiasme vooruit naar het komende.
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		Collectie
In 2018 deed de collectie belangrijke aanwinsten – waaronder enkele mooie
schenkingen en de aankoop van een negental werken uit de bloeiperiode van
de Bergense School. Daarmee heeft deze kerncollectie van het museum een
nog sterker fundament gekregen. Door het actieve presentatie- en collectie
beleid op het gebied van de Bergense School willen steeds meer particulieren
werken schenken of legateren. Wij moeten hiervoor inmiddels strenge criteria
aanhouden. Ook de verzameling Alkmaars zilver, een groeidiamant in onze
collectie, kon in 2018 worden uitgebreid met een tashaak van Gerrit Jacob
Roghair. Pogingen om een werk van Emanuel de Witte te verwerven, slaagden
vorig jaar helaas niet. Maar wij zullen deze zoektocht niet opgeven. Van het
Rijksmuseum hebben wij een toezegging dat wij een werk van deze in Alkmaar
geboren meester in langdurig bruikleen kunnen krijgen. Dit werk moet echter
eerst worden gerestaureerd.

en de diverse pop-upevenementen op landbouwdagen en de kaasmarkt
zorgden in totaal voor een bereik van 26.766 mensen. Velen kwamen op
deze manier voor het eerst in aanraking met het museum. In samenwerking
met de Bibliotheek Kennemerwaard en TAQA Theater de Vest werd
de Joost Zwagerman-lezing voor de eerste keer georganiseerd. Deze trok
636 bezoekers.
Uit doorlopend bezoekersonderzoek blijkt dat het publiek Stedelijk Museum
Alkmaar typeert als sympathiek. Dit resultaat wijkt af van andere musea.
Daar scoort de merkpersoonlijkheid ‘uniek’ het hoogst. Dit verklaart waarom
Stedelijk Museum Alkmaar achterblijft in de bindingsindex: die blijft steken
op 11%. Deze lage score strookt echter niet met de hoge waardering (78 van
100) en het hoge herhaalbezoek, dat veel hoger ligt dan bij de vergeleken
musea (55% bij Stedelijk Museum Alkmaar, 37% bij het totale segment).
		Educatie

		 Inhaalslag collectieregistratie en digitalisering
Het registratie- en digitaliseringsproject dat Helicon Conservation Support
in 2017 is begonnen, liep het gehele jaar 2018 door en zal in de eerste helft
van 2019 worden afgerond. De omvang van de collectie bleek groter dan was
ingeschat. In 2018 werden tevens voorbereidingen getroffen om een externe
depotruimte in Alkmaar-Noord te ontruimen. Deze ruimte voldoet niet aan de
normen voor een goed collectiebeheer. In 2019 zal de collectie uit dit externe
depot worden gereinigd en geregistreerd. Vervolgens zal deze collectie
worden ingepast in de eigen depotruimte in het museum.
De controle van de collectieregistratie in Adlib heeft in 2018 vertraging
opgelopen door problemen bij Axiell, de aanbieder van het Adlibregistratieprogramma en de moeizame aansluiting op het gemeentelijke
ICT-systeem. De controle van de collectieregistratie zal in de eerste
helft van 2019 worden voltooid.
		Publieksbereik
In 2018 trok het museum 54.814 bezoekers, waarvan bijna 800 uit het buiten
land. Het combinatieticket voor de Klim naar de Hemel en de zijluiken van het
drieluik in de Grote Kerk werd 1.206 keer verkocht. De altaarluiken in de Grote
Kerk werden door 18.000 bezoekers bezocht.
Externe activiteiten die mede werden georganiseerd door het museum, zoals
de opening van het 500-jarig bestaan van de Grote Kerk (3.000), de Tegenlicht
Meet-up in HAL25 (84), de special over veeteelt in het Filmhuis Alkmaar (46)
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Met trots constateren we dat Stedelijk Museum Alkmaar dit verslagjaar
meer educatieve bezoekers heeft getrokken dan ooit. Daaronder is een groot
aantal jongeren in het VMBO en het MBO. Dat laatste is onder meer te danken
aan de hedendaagse beelden en de actuele thematiek van de tentoonstelling
De Koe, het grazen voorbij en de publieks- en educatieprogramma’s die we
daarbij hebben ontwikkeld. Het onderwerp van genoemde tentoonstelling,
de melkveehouderij in Noord-Holland, sloot precies aan bij de agrarische
opleidingen van het lokale Clusiuscollege. Deze leerlingen zijn de produ
centen van de toekomst en hun visie op de toekomst van de koe is van groot
belang. Voor deze leerlingen is van belang dat zij hun mening leren vormen
en formuleren. Juist hier was ons onderwijsprogramma op gericht. Een
programma dat overigens samen met enkele leerlingen werd ontwikkeld.
Deze samenwerking met het VMBO/MBO wil het museum de komende jaren
een vervolg geven.
Cultuureducatie aan de hand van onze rijke collectie is een belangrijk speer
punt van ons beleid. Wij willen dat alle leerlingen uit het Primair Onderwijs
(PO) en het Voortgezet Onderwijs (VO) uit de stadsregio Alkmaar tenminste
één keer in hun schoolcarrière het museum bezoeken om een programma
te volgen. Om deze bezoeken zo waardevol mogelijk te maken, stemmen
wij onze programma’s af op de wensen en behoeften van het onderwijs.
Dat het aanbod van ons museum op dit vlak sterker is geworden, zien wij terug
in de stijgende bezoekcijfers uit zowel het PO (+9%) als het VO (+89%). Het
positieve resultaat van het PO bestendigt de sterke groei in 2017, een gevolg
van de vernieuwing van het aanbod voor deze doelgroep.
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Een belangrijke basis in het educatieve aanbod blijft de methode van
Visible Thinking Strategy (VTS). Deze persoonlijke en interactieve werkvorm
is geschikt voor alle doelgroepen en bij alle presentaties in het museum.
Vanuit onze educatieve missie willen wij een museum zijn voor een zo breed
mogelijk publiek, ook als de drempel voor museumbezoek hoger ligt. Dit geldt
bijvoorbeeld voor ouderen die slecht ter been zijn en kampen met dementie.
Twee speciaal getrainde rondleiders ontvangen deze ouderen en hun
begeleiders. Ook als taal een probleem is, kunnen wij als museum iets
betekenen. In samenwerking met de Bibliotheek Kennemerwaard volgen
groepen het NT-2 programma Kunstpraat. Aan de hand van de kunst leren
niet-Nederlandstaligen te beschrijven in het Nederlands. Dit leidt tot leuke,
verdiepende gesprekken tussen de deelnemers en uiteraard tot een betere
beheersing van de Nederlandse taal.
Om een museumbezoek zinvol te maken, zijn plezier en een uitdagende
werkvorm belangrijk. Voor de jonge leerlingen is daarvoor een theatrale
kleuterrondleiding ontwikkeld met Artiance Centrum voor de kunst. In Help!
Het doek is zoek!, gaan de leerlingen op zoek naar een verdwenen man van
een portret. Aan de hand van theatrale kijk- en doe-opdrachten leren zij
de collectie van het museum kennen. Hierbij leren zij ook vaardigheden als
onderzoeken en kritisch kijken. Voor leerlingen uit het VO is het belangrijk
dat zij zelf betekenis leren geven aan wat zij zien. In het programma Curatorlab
kruipen zij in de huid van een conservator en geven zij op eigentijdse wijze
hun visie op de kunst in het museum. Dit doen zij in de vorm van een vlog.
Het museum speelt daarmee in op hun belevingswereld. In 2019 zal
Curatorlab verder worden ontwikkeld in samenwerking met het Stedelijk
Dalton College.
Het reguliere publiek krijgt bij tijdelijke tentoonstellingen workshops
aangeboden die gebaseerd zijn op Family Learning. Prikkelende opdrachten
stimuleren om samen te kijken, te ervaren en te onderzoeken. Deze workshops
waren in 2018 ook beschikbaar voor buitenschoolse opvang (BSO en NSO).
Verder bood het museum audiotours, rondleidingen en lezingen aan.
		 Evenementen en publieksactiviteiten
Door programmatische samenwerkingen met collega-instellingen als
De Karavaan, Filmhuis Alkmaar, Bibliotheek Kennemerwaard en TAQA Theater
De Vest/De Grote Kerk hebben we het cultuuraanbod in de regio Alkmaar
afgelopen jaar aanzienlijk kunnen verrijken. Hoogtepunt daarin was zonder
meer de eerste Joost Zwagerman-lezing die op 18 november voor een volle
Schouwburgzaal werd gegeven door de wereldvermaarde kunsthistoricus
Simon Schama.
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		 Partnerships en begunstigers
Voor het uitbreiden van de collectie en voor het realiseren van tentoon
stellingen is Stedelijk Museum Alkmaar sterk aangewezen op de steun van
fondsen, begunstigers en sponsors. De succesvolle tentoonstellingen zoals
het museum die afgelopen jaren heeft gepresenteerd met belangrijke en
waardevolle bruiklenen uit het buitenland, kunnen alleen met hulp van
externe financiering worden gerealiseerd. In 2018 mocht Stedelijk Museum
Alkmaar zich verheugen in de steun van vele fondsen, zowel publiek als
privaat en zowel landelijk als regionaal. Met vaak substantiële financiële
bijdragen maakten zij de tentoonstellingen, publicaties en educatieve
projecten van het museum mogelijk.
Ook op particulier gebied bezit het museum een behoorlijk draagvlak: naast
de Vrienden zijn er twee kringen van particuliere begunstigers die het museum
steunen: de Schutters en de Kring Bergense School. In de komende jaren
hoopt het museum de kringen van particuliere begunstigers uit te bouwen en
te versterken. Met behulp van een anonieme particuliere gift in 2017 is in 2018
een aankoopfonds door Stedelijk Museum Alkmaar in het leven geroepen,
waaraan in 2018 een drietal particuliere giften kon worden toegevoegd.
Met Rabobank Alkmaar e.o. is een sponsorovereenkomst voor 3 jaar gesloten.
Daarmee onderstreept de bank het belang en de betekenis van het museum
voor de regio. Dit partnership biedt het museum naast financiële steun
toegang tot de relaties, bedrijven en tienduizenden klanten van de Rabobank
in de regio. In de komende jaren hoopt Stedelijk Museum Alkmaar meer
partnerships te kunnen sluiten met bedrijven die, net als het museum, zijn
verankerd in de regio, maar ook nationale en internationale ambities hebben.
		Huisvesting
Het gebouw van Stedelijk Museum Alkmaar kent een aantal structurele
knelpunten. De routing en de vindbaarheid van de verschillende museum
zalen is problematisch – bezoekers kunnen hun weg niet vinden. Het museum
ontbeert een educatieve ruimte voor scholen en groepsbezoek. Er is te weinig
ruimte om de prachtige collectie van de Gouden Eeuw in volle glorie aan het
publiek te laten zien en er is vooral te weinig ruimte voor tijdelijke exposities,
terwijl juist deze voor bezoekers een belangrijke drijfveer zijn om het museum
te bezoeken. Gelet op de doelstellingen en ambities op tentoonstellings
gebied behoeft bovendien de bouwkundige en installatietechnische
beveiliging van het museum een verbeteringsslag. In 2017 is het museum een
onderzoek gestart om de knelpunten scherp in beeld te krijgen. Op basis van
de rapporten van twee deskundige adviesbureaus is in 2018 een compleet
Jaarverslag 2018
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overzicht verkregen van de oplossingen voor de knelpunten met een kosten
raming van de noodzakelijke maatregelen ter verbetering van het gebouw.
Met de gemeente Alkmaar, gebouweigenaar en subsidieverstrekker voor
het museum, wordt onderzocht in welke mate hieraan in de nabije toekomst
invulling kan worden gegeven.
		Bedrijfsvoering
Als zelfstandige stichting heeft Stedelijk Museum Alkmaar een subsidierelatie
met de gemeente en worden op hoofdlijnen afspraken gemaakt over beleid
en prestaties. Gebouw en collectie zijn eigendom van de gemeente. De
directeur-bestuurder is eindverantwoordelijk voor de beleidsontwikkeling,
de aansturing van de museumorganisatie en de gerealiseerde prestaties.
Het museum heeft een onafhankelijke Raad van Toezicht en hanteert de
Governance Code Cultuur. Stedelijk Museum Alkmaar is verder een algemeen
nut beogende instelling (ANBI) en wordt ook als culturele ANBI aangemerkt.
Bij de verzelfstandiging in 2014 heeft het museum gekozen voor het zelf
organiseren van een belangrijk deel van de bedrijfsvoering. De systemen
voor de boekhouding en salarisadministratie worden gedeeld met Stichting
Theater De Vest en Grote Sint Laurenskerk. Bij het Shared Service Centrum
(SSC) van de Gemeente Alkmaar werden in 2018 nog een aantal diensten
afgenomen, zoals automatisering, telefonie en enkele facilitaire zaken.
Met ingang van 2017 heeft het museum geen verplichting meer om diensten
af te nemen bij het SSC.

In 2018 heeft team Publiek onder begeleiding van een extern bureau de
onderlinge samenwerking en communicatie verder ontwikkeld, via zowel
een groepsgerichte training als persoonsgerichte scholing en coaching.
Het ziekteverzuim is gestegen tot 5,6 % in 2018 (2017: 3,3 %). Het hogere
verzuim in 2018 is toe te schrijven aan de langdurige arbeidsongeschiktheid
van een drietal medewerkers.
		Medezeggenschap
Voor de zelfstandige stichting is het ook noodzakelijk de medezeggenschap
goed te organiseren. Gezien de omvang van de organisatie volstaat een
geregelde personeelsvergadering of personeelsvertegenwoordiging.
Bij de verzelfstandiging was vanuit de gemeente Alkmaar een voorlopige
ondernemingsraad ingesteld. Vanaf eind 2014 wordt er gewerkt met een
personeelsvergadering. Onderwerpen in de personeelsvergadering worden
vooraf, in subgroepen met verschillende medewerkers vanuit de organisatie,
inhoudelijk voorbereid en uitgewerkt. In 2018 zijn in de personeelsverga
deringen de volgende onderwerpen behandeld: aankondiging reparatie
derde jaar WW, toelichting financiën van het museum, feestcommissie,
evaluatie van de personeelsvergadering, meerjarenbeleidsplan, bedrijfshulp
verlening, arbeidsomstandigheden, teamcoaching en het jaarplan 2019.

		Organisatie
Sinds de verzelfstandiging hanteert het museum de Museum CAO en zijn
alle medewerkers aangesloten bij het ABP Pensioenfonds.
Op 1 augustus 2018 is naar aanleiding van de pensionering van het
afdelingshoofd Publiek en Techniek een wijziging doorgevoerd in de orga
nisatiestructuur. De teams Publiek en Techniek zijn toegevoegd aan de
(nieuwe) afdeling Financiën en Bedrijfsvoering (voorheen Financiën en
Organisatie) en het Museumcafé is (net als de winkel) ondergebracht bij
de afdeling Marketing en Development. Eerder was al een teamcoördinator
Publiek aangesteld en per augustus 2018 is de meewerkend voorman van team
Techniek bevorderd naar teamcoördinator. Vanaf augustus 2018 ressorteren
onder de directeur-bestuurder uiteindelijk de afdelingen Collectie en
Presentatie, Marketing en Development en Financiën en Bedrijfsvoering.
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Vaste tentoonstellingszaal Bergense School.
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Tentoonstellingen en presentaties

		 Grote zaal
Meester van het licht. Emanuel de Witte (1617–1692)
23 september 2017 t/m 21 januari 2018
Ruysdael en Saenredam in Alkmaar.
Meesterwerken van de Grote Kerk
17 februari t/m 10 juni 2018
De Koe. Het grazen voorbij
30 juni t/m 28 oktober 2018

Entree Stedelijk Museum Alkmaar.

Piet van Wijngaerdt.
Grondlegger van de Bergense School
24 november 2018 t/m 12 mei 2019
		 Kleine zaal
Thomas Struth – Places of Worship
11 november 2017 t/m 18 maart 2018
Thuiskomst van een meesterwerk.
Het Laurentiusaltaar van Maarten van Heemskerck
20 april t/m 9 september 2018
Victoriefonds Cultuurprijs 2018
9 september t/m 11 november 2018
Mysterie Mondriaan
24 november 2018 t/m 10 maart 2019
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Meester van het licht.
Emanuel de Witte (1617–1692)
23 september 2017 t/m 21 januari 2018

bezoekers

24.910
in totaal

tentoonstelling
van het jaar

Vierhonderd jaar na zijn geboorte kreeg Emanuel de Witte zijn zeer verdiende
monografische tentoonstelling in zijn geboorteplaats Alkmaar. Van de
Alkmaarse oude meesters is hij wellicht de meest getalenteerde en meest
veelzijdige. Hij was een meester in het weergeven van licht in zijn schilderijen.
In zijn beroemde (kerk)interieurs zijn vele prachtige details aan te wijzen:
teer zonlicht dat valt op de witte zuilen met subtiele accenten roze en geel.
Een ruime selectie werken uit gerenommeerde musea in binnen- en buiten
land toonde zijn talent en zijn veelzijdigheid, aangezien hij zo veel meer deed
dan de kerkinterieurs waar iedereen hem van kent.

2018

'frame' award

bezoekerswaardering

Het oeuvre van De Witte werd getoond in een passende en sfeervolle setting:
een abstracte weergave van een kerkinterieur met een verfijnde lichtprojectie
op de vloer. De vormgeving ging een betekenisvolle dialoog aan met de kunst
van De Witte. Het publiek wist dit zeer te waarderen en was vol lof. Het gelijk
van het publiek werd bewezen met de FRAME Award voor Exhibition of the
Year. Het was een grote eer dat onze tentoonstelling werd gekozen uit een
internationale selectie van genomineerden.
Het belangrijkste blijft evenwel dat de kunstenaar en zijn oeuvre goed voor
het voetlicht zijn gebracht. De tentoonstelling en de begeleidende publicatie
met bijdragen van verschillende specialisten hebben geleid tot een her
waardering van deze kunstenaar. Wij zijn dan ook zeer gelukkig dat wij een
interieur van De Witte aan onze vaste presentatie mogen toevoegen. Hiermee
is een lacune in onze collectie opgevuld.

8,8

gemiddeld
van 10

genomineerd
tentoonstelling van

2018

museumtijdschrift

mediawaarde

333.500
in EUR
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Thomas Struth
Places of Worship
11 november 2017 t/m 18 maart 2018
De Duitse fotokunstenaar Thomas Struth maakte in de jaren negentig van
de vorige eeuw de serie Places of Worship. Hij leverde daarmee een bijdrage
aan de beeldtraditie van het kerkinterieur, zoals Emanuel de Witte dat deed
in de zeventiende eeuw. Uit de serie toonden wij een selectie van drie werken:
de Dom in Milaan, de Daibutsu-tempel in het Japanse Nara en de Monrealekathedraal in Palermo. Struth bracht met zijn werk de indrukwekkende ruimte
lijkheid in beeld. Net als in oude schilderijen, zijn personen op zijn foto’s niet
slechts figuranten. Zij leiden onze blik. De presentatie vormde een prachtig
tweeluik met de tentoonstelling over Emanuel de Witte: dezelfde benadering
met verschillende technieken, maar drie eeuwen ertussen.
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Ruysdael en Saenredam in Alkmaar.
Meesterwerken van de Grote Kerk
17 februari t/m 10 juni 2018

bezoekers

17.814
in totaal

bezoekerswaardering

In 2018 vierde Alkmaar het 500-jarig bestaan van de Grote of Sint-Laurenskerk
op grootse wijze. De kerk was het centrum van de festiviteiten, met een
spectaculaire klim naar de hemel en de terugkeer van de altaarluiken van
Maarten van Heemskerck. Stedelijk Museum Alkmaar gaf de feestelijke aftrap
van het jubileumjaar met een tentoonstelling van gezichten op de Grote Kerk
onder de titel: Ruysdael en Saenredam in Alkmaar. Meesterwerken van de
Grote Kerk.
Alkmaars Grote Kerk is gedurende zijn bestaan vele malen door kunstenaars
geportretteerd. Onder hen waren twee gevierde schilders uit de Gouden
Eeuw: Pieter Saenredam en Jacob van Ruysdael. De werken van Saenredam
(11 kerkinterieurs) en Salomon van Ruysdael (14 stadsgezichten met de Grote
Kerk) tonen de statuur van het gebouw en de trots die de stad hiervoor
voelde. Het museum bracht een unieke selectie bijeen uit het oeuvre van
deze twee befaamde schilders.

8,4

gemiddeld
van 10

alkmaarse
ruysdaels

8

van de 14
te zien

De werken van deze meesters kregen in de tentoonstelling een moderne
tegenhanger in het werk van twee vooraanstaande fotografen: Hans van der
Meer en Karin Borghouts. Zij gaven met hun werk een moderne, hedendaagse
visie op de betekenis van de kerk voor Alkmaar. Waar de interieurfoto’s van
Karin Borghouts het moderne gebruik van de kerk illustreerden, toonde Hans
van der Meer de alledaagse, bijna achteloze aanwezigheid van de kerk in het
straatbeeld. Met het werk van deze vier topkunstenaars kreeg de Grote Kerk
een passend eerbetoon en de stad een stimulerende reflectie op de betekenis
van de kerk. Het liet de Alkmaarders en bezoekers van buitenaf met meer
aandacht naar dit fascinerende gebouw kijken.

familieworkshops

24

gegeven

mediawaarde

450.421
in EUR
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Thuiskomst van een meesterwerk.
Het Laurentiusaltaar van
Maarten van Heemskerck
20 april t/m 9 september 2018
Rond 1540 vervaardigde Maarten van Heemskerck een groot altaarstuk
voor de Grote of Sint-Laurenskerk te Alkmaar. Dit Laurentiusaltaar heeft
maar zeer kort in het koor van de kerk gehangen. Al In 1581 werd het verkocht.
Het belandde in de domkerk van Linköping, een plaatsje vlakbij Stockholm.
Daar bevindt het zich nog steeds. Voor het 500-jarig bestaan van de Grote
Kerk in 2018 zijn de zijluiken van het drieluik tijdelijk teruggehaald naar
Alkmaar. Deze zijluiken werden getoond in de Grote Kerk, op de plek waar
ze ooit hebben gehangen.

combibezoeken

725
in totaal

bezoekers

22.169

in kerk en museum

bezoekerswaardering

De thuiskomst werd feestelijk gevierd in de Grote Sint-Laurenskerk in het
bijzijn van onder andere minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
Ingrid van Engelshoven.
Stedelijk Museum Alkmaar maakte een kleine presentatie over de totstand
koming en wederwaardigheden van het Laurentiusaltaar. Aan de hand
van enkele bijzondere topstukken vertelde het museum het verhaal van
de opdrachtgevers van het kunstwerk, de voorbereiding, de vervaardiging,
de reis naar Zweden, het verblijf in Linköping en de terugkeer van de luiken.
Een bijzonder bruikleen was de ontwerptekening uit de collectie van het
Metropolitan Museum van New York. De presentatie bood een bijzondere
verdieping bij een bezoek aan de Grote Kerk.

6,8

gemiddeld
van de 10

aantal
artikelen

11

in alkmaarsche
courant

Op de
voorkant

1

in de cultuurbijlage
van de volkskrant
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De Koe.
Het grazen voorbij
30 juni t/m 28 oktober 2018

bezoekers

19.951
in totaal

In de tentoonstelling De koe. Het grazen voorbij toonden foto’s van Hans
van der Meer de complexiteit van de melkveehouderij en de lastige keuzes
waarvoor de boeren staan. De beelden van Van der Meer werden versterkt
door zijn filosofische beschouwingen over de koe en ons voedsel. Deze
problematiek raakt iedereen. Want iedereen maakt hierin keuzes en bepaalt
daarmee mede de toekomst van de melkveesector en van de koe. De ten
toonstelling schetste de complexiteit door de uiteenlopende visies van
verschillende stakeholders aan te bieden in een audiotour. Dit waren zowel
(jonge) producenten als consumenten. Zij gaven hun persoonlijke visie
op de toekomst van de koe. De bezoeker vormde een eigen oordeel, mede
op basis van deze meningen.
De foto’s waren esthetisch en soms licht vervreemdend. De kunstfotografie
werkte als een katalysator die er voor zorgde dat bezoekers zichzelf gingen
bevragen en onderling in gesprek gingen. Door een samenwerking met
het MBO van het Clusius College (veehouderij/dierverzorging/agricultuur)
kregen ook de producenten en consumenten van de toekomst een stem.
De leerlingen van deze opleidingen konden hun mening vormen aan de hand
van de foto’s en de audiotour en maakten hierover een vlog op een online
platform. De overige bezoekers werd ook gevraagd hun mening achter
te laten: zij konden een video opnemen met de zogenaamde KoeKist.
Het publieksbereik van het museum is breder en diverser geworden door
de samenwerking met het MBO en VMBO. Niet alleen door de komst van deze
leerlingen en hun kring van familie en vrienden, maar ook door hun bijdrage
werd de tentoonstelling als geheel laagdrempeliger. Het museum trad
bovendien naar buiten, onder andere bij de wekelijkse kaasmarkt in Alkmaar.
Bezoekers konden reageren op stellingen die in filmpjes waren verwerkt.
Hiervoor werd de interactieve KoeKist ingezet. Op deze manier kwamen veel
meer mensen in aanraking met de ontwikkelingen in de melkveehouderij en
de zoektocht naar duurzame oplossingen.
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audiotour

3.190

keer beluisterd

mediawaarde

74.000
in EUR

bezoekerswaardering

8,4

gemiddeld
van 10

externe activiteiten

23.130
bezoekers
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Victoriefonds Cultuurprijs 2018
9 september t/m 11 november 2018

De Victoriefonds Cultuurprijs wordt iedere twee jaar uitgereikt aan een
kunstenaar of een groep van kunstenaars die zich in bijzondere mate heeft
onderscheiden in zijn of haar discipline. Met de cultuurprijzen wordt de
schijnwerper gezet op de rijke kunst- en cultuursector in de regio Alkmaar.
In 2018 zijn vijf prijzen uitgereikt. In de categorieën Visuele Kunsten, Letteren,
Podiumkunsten en Jong Talent. Maar ook een Publieksprijs. Stedelijk Museum
Alkmaar toonde werk van de drie genomineerde kunstenaars in de categorie
Visuele Kunsten: Martijn Engelbregt, Catinka Kersten en Gerben Hermanus.
De winnaar van 2018 was Martijn Engelbregt; Gerben Hermanus won
de publieksprijs.
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De genomineerden van de prijs, met links winnaar Martijn Engelbregt.
Foto: Victoriefonds Cultuurprijs
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Piet van Wijngaerdt.
Grondlegger van de Bergense School
24 november 2018 t/m 12 mei 2019
De eerste monografische tentoonstelling over Piet van Wijngaerdt (1873–1964)
deed wat het beoogde: het verraste kenners en liefhebbers van de Bergense
School. Het oeuvre van deze kunstenaar bleek veelzijdiger en krachtiger dan
hiervoor werd gedacht. Het beeld van Piet van Wijngaerdt was vooral geba
seerd op de talloze bloemstillevens die hij in zijn lange werkzame leven heeft
geschilderd. Het krachtige expressionistische werk dat werd getoond, past
veel beter bij zijn rol als theoretisch grondlegger van de Bergense School.
Gastconservator Renée Smithuis bewees bovendien overtuigend dat de
Amsterdamse kunstenaar ook enige tijd in Bergen heeft gewerkt. Het bete
kende een herwaardering voor deze schilder.

catalogi

433
in totaal

bezoekers

24.638
in totaal

bezoekerswaardering

8,8

Piet van Wijngaerdt genoot in zijn jonge jaren juist grote bekendheid in
Nederland. Vermoedelijk is er in het tweede decennium van de twintigste
eeuw meer over hem gepubliceerd dan over Mondriaan, Sluijters en Gestel
samen. Dat was tot voor kort niet bekend. Al in 1921 verscheen een boek
over hem; hij was daarmee de eerste van de modernisten die dat overkwam,
Jan Toorop uitgezonderd.
Renée Smithuis heeft met deze tentoonstelling het belang aangetoond van
deze kunstenaar voor het ontwikkelen van het Noord-Hollands expressionis
me. Deze inzichten verdiepen onze kennis van de Bergense School. Met de
tentoonstelling onderstreepte Stedelijk Museum Alkmaar de ambitie om hét
museum van de Bergense School te zijn.

gemiddeld
van de 10

mediawaarde

41.489
in EUR

renée smithuis
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rondleidingen
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Mysterie Mondriaan
24 november 2018 t/m 10 maart 2019

In deze focustentoonstelling stond een grote, dubbelzijdige tekening van
Piet Mondriaan centraal. In 1950 was de tekening op een veiling gekocht als
een werk van Leo Gestel. Toen duidelijk werd dat niet Gestel maar Mondriaan
de maker was, groeide de behoefte om te weten wie de vrouw was die zo
krachtig was geportretteerd.
Op basis van eigen onderzoek ontrafelde conservator Marjan van Heteren het
mysterie van deze Mondriaan en identificeerde de vrouw als Aletta de Iongh,
een violiste waarmee Mondriaan veel contact onderhield. De correspondentie
tussen kunstenaar en model wierp licht op hun relatie. Deze correspondentie
was toegankelijk gemaakt door het Mondriaan Editieproject van het
Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie in Den Haag. De bezoeker
kon in de tentoonstelling het onderzoek van de conservator volgen en zo zelf
het mysterie ontrafelen.
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Begunstigers

bedrijfsvrienden

24

schutters

Gemeente Alkmaar
BankGiro Loterij Fonds
De Gijselaar-Hintzenfonds
Fonds 21
Hofsteestichting
Jaap Harten Fonds
M.A.O.C. Gravin van Bylandt Stichting
Mondriaan Fonds
Prins Bernhard Cultuurfonds
Prins Bernhard Cultuurfonds Noord-Holland
Stichting Victor
TAQA Cultuurfonds
TAQA Theater de Vest/Grote Sint Laurenskerk
Vereniging Vrienden Nieuwe Kunst 1900
VSBfonds
Rabobank Coöperatiefonds
Gifted Art
Rabobank Alkmaar e.o.
Hizkia van Kralingen
particuliere donaties
Vrienden van Stedelijk Museum Alkmaar
Schutters van Stedelijk Museum Alkmaar
Kring Bergense School

leden kring

36

bergense school

vrienden

253
museum
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Bruiklenen en aanwinsten

Uitgaande bruiklenen
Rijksmuseum Twenthe, Nederland
Lief en leed
08–09–2018 t/m 20–01–2019
Familieportret Schrevelius,
(in langdurig bruikleen aan
Museum Willet-Holthuysen),
objectnummer 020982
Hata Foundation, Japan
Making the difference:
Vermeer and the Dutch Art
05–10–2018 t/m 19–05–2019
De bui, objectnummer 020918
Kröller-Müller Museum, Nederland
Als kunst je lief is
11–09–2018 t/m 24–02–2019
Jacob trekt weg bij Laban,
objectnummer 030654
Gemeentemuseum
Het land van Thorn, Nederland
Zwart op wit. Frans van den Berg
en Piet Wiegman
30–03–2018 t/m 01–07–2018
zeven litho’s, objectnummers
020502, 020503, 020504, 020505,
020508, 021352, 030642
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Museum In ’t Houten Huis, Nederland
Jan Kieft
20–04–2018 t/m 15–11–2018
Italiaanse vrouw in landschap,
objectnummer 020050
Dordrechts Museum, Nederland
Werk, bid en bewonder
27–10–2018 t/m 09–06–2019
Luthers kastje, objectnummer 030757
Museum Henriette Polak, Nederland
Theodoor Heynes, de kracht
van wit en licht
17–11–2018 t/m 31–03–2019
Veemarkt, objectnummer 020278
Inkomende bruiklenen
Particuliere bruikleengever,
Nederland
27–06–2018 t/m 21–04–2019
Regendag
Museum Boijmans van Beuningen,
Nederland
01-06-2018 t/m 01-06-2021
Altaarluiken, objectnummers 3378,
3379

Tentoonstellingsbruiklenen

—	Albertine Wenen, Orgel in de
Grote of Sint-Laurenskerk te
Alkmaar, Pieter Jansz Saenredam,
Ruysdael en Saenredam in Alkmaar.
objectnummer 8566
Meesterwerken van de Grote Kerk
—	Szépmüvészeti Múzeum Budapest,
17 februari 2018 t/m 10 juni 2018
Gezicht op de Grote of Sint—	Stichting Grote of Sint-Laurenskerk
Laurenskerk van Alkmaar vanuit het
Alkmaar, Maquetteschilderij van de
zuiden, met een meiboom op de
Grote of Sint-Laurenskerk van
voorgrond, Salomon van Ruysdael,
Alkmaar, anoniem
objectnummer 299
—	Bijl-Van Urk B.V. Alkmaar, Gezicht
—	Ashmolean Museum Oxford,
op de Grote of Sint-Laurenskerk
Gezicht op de Grote of Sintvan Alkmaar vanuit het noorden,
Laurenskerk van Alkmaar vanuit het
Salomon van Ruysdael
zuiden, met een meiboom op de
—	RCE Amersfoort, Drie opmetingen
voorgrond, Salomon van Ruysdael,
van de opstand van de muur van
het schip van de Grote of Sintobjectnummer WA1998.292
Laurenskerk te Alkmaar, Pieter
—	Longleat House Warminter, Gezicht
Jansz Saenredam, objectnummer
op de Grote of Sint-Laurenskerk
TH-292
van Alkmaar vanuit het noorden,
—	Museum Catharijneconvent
Salomon van Ruysdael
Utrecht, Gezicht op een kapel in de —	Scottish National Gallery
noordelijke zijbeuk van de Grote of
Edinburgh, Gezicht op de Grote
of Sint-Laurenskerk van Alkmaar
Sint-Laurenskerk te Alkmaar, Pieter
vanuit het noordoosten in de
Jansz Saenredam, objectnummer
winter, met de Friese Poort op de
BMH s124
voorgrond, Salomon van Ruysdael,
—	Fondation Custodia Collection Frits
objectnummer NG 2799
Lugt Parijs, Graftombe van Floris V
—	National Gallery of Ireland Dublin,
in de Grote of Sint-Laurenskerk te
Gezicht op de Grote of SintAlkmaar, Pieter Jansz Saenredam,
Laurenskerk van Alkmaar vanuit
objectnummer 2725
het noorden in de winter, Salomon
—	Staatliche Museen zu Berlin
van Ruysdael, objectnummer
Kupferstichkabinett Berlijn,
NGI.27
Interieur van de Grote of Sint—	Metropolitan Museum of Art
Laurenskerk te Alkmaar (gezien
New York, Gezicht op de Grote
vanuit het schip naar het oosten),
of Sint-Laurenskerk van Alkmaar
Pieter Jansz Saenredam,
vanuit het westen, Salomon van
objectnummer KdZ 5706
Ruysdael, objectnummer 71.135
—	Albertina Wenen, Interieur van
de Grote of Sint-Laurenskerk te
—	Hans van der Meer, zes foto’s
en een video
Alkmaar (gezien vanuit het schip
—	Karin Borghouts, zeven foto’s
naar het westen), Pieter Jansz
Saenredam, objectnummer 15129
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Thuiskomst van een meesterwerk.
Het Laurentiusaltaar van Maarten van
Heemskerck
20 april 2018 t/m 9 september 2018
—	Regionaal Archief Alkmaar,
contracten voor binnen- en
buitenzijden luiken tussen
Maarten van Heemskerck en de
kerkmeesters van de Grote of
Sint-Laurenskerk, objectnummer 11
(toegang 10.4.001)
—	Regionaal Archief Alkmaar, DTBregister 1540, objectnummer 38
(toegang 10.3.001)
—	Regionaal Archief Alkmaar, Bewijs
van de verkoop van het altaar aan
Albart Nolleman, objectnummer 112
(toegang 10.4.012
—	Metropolitan Museum of Art New
York, Ontwerp voor het linkerluik
van het Laurentiusaltaar, Maarten
van Heemskerck, objectnummer
2003.156
—	Östergötlands Museum Linköping,
Kopie op klein formaat van het
Laurentiusaltaar van Maarten van
Heemskerck, Pehr Hörberg
De Koe. Het grazen voorbij
30 juni 2018 t/m 28 oktober 2018
—	Stedelijk Museum Amsterdam,
In ’t Gein bij Abcoude, Willem
Roelofs, objectnummer A 21972
—	Hans van der Meer, serie foto’s en
video’s over de melkveehouderij
in Noord-Holland
Victoriefonds Cultuurprijs 2018
9 september t/m 11 november 2018
—	Martijn Engelbrecht, diverse
werken in installaties
—	Catinka Kersten, diverse werken
— Gerben Hermanus, diverse werken
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Piet van Wijngaerdt. Grondlegger van
de Bergense School
24 november 2018 t/m 12 mei 2019
—	Stedelijk Museum Amsterdam,
Het binnenplaatsje, Piet van
Wijngaerdt, objectnummer A 21911
—	Museum De Wieger Deurne,
De Amstelveenseweg, Piet van
Wijngaerdt, objectnummer A 78137
—	Limburgs Museum Venlo,
Brabantse boer uitkijkend over
zijn land, Piet van Wijngaerdt,
objectnummer L09216
—	Frans Hals Museum | De Hallen
Haarlem, Portret mijner moeder,
Piet van Wijngaerdt, objectnummer
msch 2010-1
—	Frans Hals Museum | De Hallen
Haarlem, Landschap in Sloten,
Piet van Wijngaerdt, objectnummer
msch I 500
—	Singer Laren, Huizen aan een gracht
met schuiten, Piet van Wijngaerdt,
objectnummer 14-3-32
—	Singer Laren, Bloemen in aarden
pot, Piet van Wijngaerdt,
objectnummer 14-3-31
—	Singer Laren, Weg met bomen langs
een water met bloeiende velden,
Piet van Wijngaerdt, objectnummer
14-3-33
—	Singer Laren, Zelfportret met palet,
Piet van Wijngaerdt, objectnummer
17-6-1
—	Singer Laren, Stilleven met
kersentak in kan, Piet van
Wijngaerdt, objectnummer 14-3-34
—	Collectie Renée Smithuis,
Boerenerf met melkende boerin,
Piet van Wijngaerdt
—	Collectie Renée Smithuis,
Landschap bij de Nieuwe Meer,
Piet van Wijngaerdt

—	Collectie Renée Smithuis,
Huizen onder boomen, Piet van
Wijngaerdt
—	Collectie Renée Smithuis,
Roze gladiolen in Keulsche kruik,
Piet van Wijngaerdt
—	Collectie Renée Smithuis, De
Boschbeek Leyduin, Vogelenzang,
Piet van Wijngaerdt
—	Collectie Renée Smithuis, Rode
bloemen in bruine kan, Piet van
Wijngaerdt
—	Collectie Simonis & Buunk, Ede,
Boerderij met bomen aan het water,
Piet van Wijngaerdt
—	Collectie Wim Kruidenberg,
Sneeuw in het Vondelpark,
Piet van Wijngaerdt
—	Collectie Wim Kruidenberg,
Boerenvolk, Piet van Wijngaerdt
—	Calpe Collectie, De Clivia,
Piet van Wijngaerdt
—	Calpe Collectie, Zonnebloemen,
Piet van Wijngaerdt
—	Particuliere collectie, Zelfportret,
Piet van Wijngaerdt
—	Particuliere collectie, Hofje
in Haarlem, Piet van Wijngaerdt
—	Particuliere collectie, Huizen
en gebouwen met blauwe lucht,
Piet van Wijngaerdt
—	Particuliere collectie, Roode Schuit
onder boomen, Piet van Wijngaerdt
—	Particuliere collectie, Bloeiende
meidoorn, Piet van Wijngaerdt
—	Particuliere collectie, Slapende
boerenjongen, Piet van Wijngaerdt
—	Particuliere collectie, Stalinterieur,
Piet van Wijngaerdt
—	Particuliere collectie, Zelfportret,
Piet van Wijngaerdt
—	Particuliere collectie, Oogsttijd
in Brabant, Piet van Wijngaerdt

—	Particuliere collectie, Landschap
met bloeiende kastanjeboom,
Piet van Wijngaerdt
—	Particuliere collectie, voorheen
Simonis & Buunk, Ede, Studie
polder Amstelveen, Piet van
Wijngaerdt
—	Particuliere collectie, voorheen
Simonis & Buunk, Ede, Vijver
in het Baarnsche bos, Piet van
Wijngaerdt
—	Particuliere collectie, voorheen
Simonis & Buunk, Ede, In de
moestuin, Piet van Wijngaerdt
—	Particuliere collectie, voorheen
Simonis & Buunk, Ede, Boeren
woning met blauwe lucht en witte
wolken, Piet van Wijngaerdt
—	Particuliere collectie, Boerderijen
aan het water, Piet van Wijngaerdt
—	Particuliere collectie, Duinen
Santpoort, Piet van Wijngaerdt
—	Particuliere collectie, Zelfportret,
Piet van Wijngaerdt
—	Particuliere collectie, Binnenplaats
boerderij met vrouwtje, Piet van
Wijngaerdt
—	Particuliere collectie, Oude huizen
aan de Amstelveenseweg, Piet van
Wijngaerdt
—	Particuliere collectie, Huizen
en gebouwen met blauwe lucht,
Piet van Wijngaerdt
—	Particuliere collectie, De Molen,
Piet van Wijngaerdt
—	Particuliere collectie, Amaryllis,
Piet van Wijngaerdt
—	Particuliere collectie, Rozen
in gele bak, Piet van Wijngaerdt
—	Particuliere collectie, Boerderij
met schuren, Piet van Wijngaerdt
—	Particuliere collectie, Schuren
in de sneeuw, Piet van Wijngaerdt
Jaarverslag 2018

51

—	Particuliere collectie, De Rietkraag,
Piet van Wijngaerdt
—	Particuliere collectie,
Sneeuweffect, Piet van Wijngaerdt
—	Particuliere collectie, Bloeiende
meidoorn, Piet van Wijngaerdt
—	Particuliere collectie, Landschap
aan de Voert 21, Piet van Wijngaerdt
—	Particuliere collectie, Rode
bloemen in gele korf met boek,
Piet van Wijngaerdt
—	Particuliere collectie, Oude boer
bij de kachel, Piet van Wijngaerdt
—	Particuliere collectie, De
hooioogst, Piet van Wijngaerdt
—	Particuliere collectie, Zelfportret
met palet, Piet van Wijngaerdt
—	Particuliere collectie, Stalinterieur,
Piet van Wijngaerdt
—	Particuliere collectie, Zelfportret
met maaier in grasland, Piet van
Wijngaerdt
—	Particuliere collectie,
Duinlandschap, Nieuwe Zeeweg
Bloemendaal, Piet van Wijngaerdt
—	Particuliere collectie,
Kerkje van Oud Leusden,
Piet van Wijngaerdt
—	Particuliere collectie, Volendam,
Piet van Wijngaerdt
Mysterie Mondriaan
24 november 2018 t/m 10 maart 2019
—	Gemeentemuseum Den Haag,
Boerderij tussen eikenbomen,
Piet Mondriaan, objectnummer
SCH-1971-0121
—	Gemeentemuseum Den Haag,
Avond, Piet Mondriaan,
objectnummer TEK-1971-0051
—	Rijksmuseum Twenthe Enschede,
Boerderij onder eikenbomen,
Piet Mondriaan, objectnummer 1610
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—	Kröller-Müller Museum Otterlo,
diverse brieven aan Aletta de
Iongh, Piet Mondriaan,
objectnummers 116.312, 121.570,
122.825, 122.470, 127.381, 126.794,
122.429, 116.063, 112.577, 124.785
—	Particuliere bruikleengever,
diverse foto’s van Aletta de Iongh
Schenkingen
Particuliere schenkingen
—	Leo Gestel, Bloemstilleven, 1939,
olieverf op hardboard, 34 x 30,5 cm
—	Wim Schumacher, Landschap met
kerkje en bleekvelden van Groet,
1918, tekening, 55,5 x 77,5 cm
—	Piet van Wijngaerdt, Schets van de
Amsteldijk bij de watertoren, 1904,
krijttekening, 11,9 x 16,9 cm
—	Piet van Wijngaerdt, ’t Visschertje,
1923, litho, 32,3 x 37,5 cm
—	Anoniem, Tabaksdoosje
Goedkoope Volksdrogisterij
Jan de Vries, 20ste eeuw, metaal,
8,5 x 3 cm
W. Laurent Nouwen
—	Leo Gestel, Dubbelportret Sepp
en Girgl Konig, 1923, gemengde
techniek, 125 x 124 cm
Mevr. B. van Benthem
—	Willem Vester, Portret van een
schutter, 1850–1900, olieverf
op doek, 48,5 x 38,5 cm
Aankopen
Catawiki
—	Gerrit Jacob Roghair, Tashaak,
Alkmaar 1811–1812, zilver,
10 x 3,4 x 2,8 cm

Adam Amsterdam Auction
(NRC Aftersales)
—	Dirk Filarski, Stilleven met
zonnebloem, 1919, olieverf
op doek, 153 x 113 cm

—	Foto Stadsgezicht op de
Langestraat met de Grote
of Sint-Laurenskerk in de
achtergrond, 2017, fotoprint
op dibond,

Anonieme bedrijfscollectie
Karin Borghouts
—	Arnout Colnot, Stilleven met
—	Foto Interieur van de Grote of
zonnebloemen in vaas, 1919,
Sint-Laurenskerk, 2017, fotoprint
op dibond
olieverf op doek, 140,8 x 91,3 cm
—	Matthieu Wiegman, Het Oude Hof
bij Bergen, ca. 1916–1920, olieverf
op doek, 73 x 60,5 cm
—	Mommie Schwarz, Landschap in
Montauban, 1925, olieverf op doek,
54 x 64 cm
—	Henri Le Fauconnier, Kerk bij
Grosrouvres, 1923–1935, olieverf
op doek, 73,5 x 60 cm
—	Jaap Weijand, De Kastanjeboom,
1916, olieverf op doek, 141 x 120,5 cm
—	Frans Huysmans, Landschap
bij Groet, 1917, olieverf op doek,
88 x 107 cm
—	Jan van Herwijnen, Landschap
bij Collioure, 1925–1935, olieverf
op doek, 61 x 63 cm
—	Piet van Wijngaerdt, Bosbeek met
keerdam op het Leyduin, ca. 1922,
olieverf op doek, 124 x 93,7 cm
—	Piet van Wijngaerdt, Boer in
landschap, ca. 1924, olieverf
op doek, 82,2 x 116,7 cm
Venduehuis Den Haag
—	Charles Rochussen, Historische
scene uit de slag bij Castricum in
1799, 1881, aquarel, 41,5 x 59,5 cm
Hans van der Meer
—	Foto Klauwbekappen in de
Zuidschermer, 2017, fotoprint
op dibond, 124 x 82 cm

Conserveren en restaureren

Charley Toorop, Goudreinetten,
1954, olieverf op doek, 83,5 x 75 cm,
objectnummer 020589
Door restaurator Anne van Milligen:
uitlijsten, verwijderen oppervlakte
vuil, vernisafname, vernissen,
retoucheren, bijkleuren lijst.
Caesar van Everdingen,
Officieren van de Oude Schutterij
van Alkmaar, 1641, olieverf op doek,
objectnummer 020934
Door restauratoren Erica Smeenk en
Johanneke Verhave: röntgenopnames
en infrarood-reflectografie (door
René Gerritsen) en vernisafname.
Behandeling vervolgd in 2019.
Maarten van Heemskerck, Portret
van een onbekende oude vrouw,
1535–1540, olieverf op paneel,
92,5 x 73,3 cm, objectnummer 021073
Behandeling door De Groot
Schilderijenrestauratie:
verwijderen oppervlaktevuil.
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Anoniem (naar Maarten van
Heemskerck), Portret van Pieter
Claesz Paling, 1600–1625, olieverf
op paneel, 136 x 107 cm, object
nummer 021085
Behandeling door De Groot Schilde
rijenrestauratie: consolideren losse
verf en verwijderen oppervlaktevuil.

Harrie Kuijten, Café in Boedapest,
1925, olieverf op doek, 61,5 x 72,4 cm,
objectnummer 021128
Behandeling door Boeijink, Boekel
en Van der Knaap: uitlijsten, opspan
nen doek, behandeling deformaties,
opvullen lacunes, retoucheren,
vernissen.

Arnout Colnot, Mandje met
aardappelen, 1910, olieverf
op doek, 40,3 x 54,6 cm,
objectnummer 030792
Behandeling door Boeijink, Boekel
en Van der Knaap: uitlijsten, vernis
afname, herstel scheur, vernissen,
retoucheren.

Piet van Wijngaerdt, Landschap
in Elswout, 1918, olieverf op doek,
120,6 x 150,8 cm, objectnummer: 030839
Behandeling door Boeijink, Boekel
en Van der Knaap: uitlijsten, opper
vlaktevuil verwijderen, vernisafname,
behandeling deformaties, opvullen
lacunes, retoucheren, vernissen.

Piet Wiegman, Stilleven met
zonnebloem, 1919, olieverf
op doek, 138,3 x 71,2 cm,
objectnummer 030806
Behandeling door Boeijink, Boekel
en Van der Knaap: uitlijsten, doek
op spanning brengen, behandeling
deformaties, verwijderen
oppervlaktevuil.
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Publicaties

Ruysdael en Saenredam in Alkmaar.
Meesterwerken van de Grote Kerk
Christi Klinkert
Uitgeverij Waanders & De Kunst
‘Afgedankte altaarstukken’
Christi Klinkert en Ilja M. Veldman
in Kunstschrift 62 (2018), nr. 2, pp. 22–31
‘Meesterwerk van Van Heemskerck.
De reis van het Laurentius-altaarstuk’
Christi Klinkert
in Vind (2018), nr. 31, pp. 41–45

De catalogi zijn verkrijgbaar bij Museumshop in Stedelijk Museum Alkmaar.

Mysterie Mondriaan
Marjan van Heteren
Uitgeverij Waanders & De Kunst
Het moet anders
Hans van der Meer
Paradox Uitgeverij
Piet van Wijngaerdt (1873–1964)
Renée Smithuis
Uitgeverij Waanders & De Kunst
‘Wie portretteerde Dirck van Os?’
Nelleke de Vries
in De Nieuwe Schouwschuit 16 (2018), pp. 20–23
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Raad van Toezicht
Verslag

6.		De raad van toezicht is verantwoordelijk voor zijn samenstelling:
hij waarborgt deskundigheid, diversiteit en onafhankelijkheid.
7.		De raad van toezicht geeft tevoren aan welke inzet van de leden wordt
verwacht en welke eventuele vergoeding daar tegenover staat.
8.		Toezichthouders en bestuurders vermijden elke vorm van
belangenverstrengeling. De raad van toezicht ziet hierop toe.
9.		Het bestuur is verantwoordelijk voor financieel beleid en risicobeheer
door sluitende interne procedures en externe controle.
2018

Sinds de verzelfstandiging van de organisatie in 2013 hanteert de Stichting
Stedelijk Museum Alkmaar het Raad van Toezicht-model. Dat betekent
dat de bestuurlijke verantwoordelijkheid in handen ligt van de directie,
waarop toezicht wordt gehouden door een Raad van Toezicht. De Raad van
Toezicht heeft daarbij een drieledige taak. De Raad houdt toezicht op het
beleid van de directeur-bestuurder en op de algemene gang van zaken in de
Stichting en staat de directie met advies terzijde. In de derde plaats vervult
de Raad de rol van werkgever voor de directeur-bestuurder.
De directeur zet de strategische lijnen en heeft de dagelijkse leiding van het
museum. Belangrijke besluiten, zoals over strategie, begroting, jaarrekening
en financiering worden besproken met, en ter goedkeuring voorgelegd aan,
de Raad van Toezicht.
De Stichting Stedelijk Museum Alkmaar onderschrijft de negen principes
van de Governance Code Cultuur en past deze toe. De samenstelling,
de verantwoordelijkheden en bevoegdheden en de onderlinge verhouding
tussen de Raad van Toezicht en de directie zijn vastgelegd in de statuten
van de Stichting Stedelijk Museum Alkmaar.
Principes van de Governance Code Cultuur
1.		Het bestuur is verantwoordelijk voor het in acht nemen van
de Governance Code Cultuur.
2.		Het bestuur kiest het besturingsmodel van de organisatie bewust.
3.		Het bestuur is verantwoordelijk voor de organisatie. Het bestuur
is in- en extern duidelijk over de taken, bevoegdheden en werkwijze.
4.		De raad van toezicht stelt rechtspositie en bezoldiging van het bestuur
zorgvuldig vast en is hierover zo open mogelijk.
5.		De raad van toezicht legt zijn taken, verantwoordelijkheden en werkwijze
vast en handelt daarnaar.
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De Raad van Toezicht kijkt met tevredenheid terug op de ontwikkeling die
het museum in 2018 heeft doorgemaakt. Met twee beeldbepalende tentoon
stellingen leverde het museum een prominent aandeel in het stadsbreed
gevierde 500-jarig bestaan van de Grote Kerk van Alkmaar. Daarmee onder
streepte Stedelijk Museum Alkmaar zijn belang voor de stad en de regio.
De vergroting van het educatieve bereik is een verheugende ontwikkeling,
die past bij de functie en de ambities van dit museum. De Raad heeft met
instemming kennisgenomen van de stroomlijning van de organisatie van
vier naar drie afdelingen en constateert dat de museumorganisatie met een
minimum aan hiërarchische lagen professioneel en effectief functioneert.
Ondanks een bescheiden negatief exploitatieresultaat als gevolg van
een eenmalige afwaardering van niet-gangbare winkelvoorraad, behoudt
het museum een gezonde financiële uitgangspositie met een behoorlijke
algemene reserve.
De Raad van Toezicht heeft in 2018 driemaal vergaderd en eenmaal een
sessie gehouden met de directeur en leden van het managementteam
over toekomstscenario’s voor Stedelijk Museum Alkmaar. De jaarrekening
over 2017 is besproken in aanwezigheid van de externe accountant en goed
gekeurd. Jaarrekening, begroting en jaarplan zijn behandeld en goedgekeurd.
Ook de kwartaalrapportages van de directie zijn stelselmatig besproken.
De voorzitter van de Raad van Toezicht heeft de directeur bijgestaan in het
lobby-traject naar de nieuw verkozen leden van de Alkmaarse Gemeenteraad.
Aan het eind van het verslagjaar heeft een delegatie van de Raad van Toezicht
een evaluatiegesprek gevoerd met de directeur-bestuurder. In een
afzonderlijk overleg heeft de Raad zijn eigen functioneren geëvalueerd.
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Leden van de Raad van Toezicht
Gerrit Valk, voorzitter
Christel Portegies, vicevoorzitter
Marjolein Warburg
Peter van den Brink
Jasme Leenaars
Gerrit Valk
benoemd t/m 31 oktober 2016
herbenoemd t/m 31 oktober 2019
Christel Portegies
benoemd t / m 31 augustus 2016
herbenoemd t/m 31 augustus 2019
Marjolein Warburg
benoemd t/m 31 juni 2016
herbenoemd t/m 31 juni 2019
Peter van de Brink
benoemd t/m 29 februari 2016
herbenoemd t/m 29 februari 2019
Jasme Leenaars
benoemd t/m 31 december 2017
herbenoemd t/m 31 december 2020
Aftreedrooster
Uitgangspunten:
—	Benoemingsdatum B&W 28 oktober 2013.
—	Aanvang 1 november 2013.
—	Eerste benoeming voor 3 jaar, tweemaal herbenoeming voor
telkens 3 jaar mogelijk.
—	Voorzitter treedt als laatste af.
—	Tussenpauze van 2 maanden tussen datum aftreden leden.

60

Stedelijk Museum Alkmaar

		Directie

Organigram

Patrick van Mil 			

Directeur-bestuurder

		 Publiek en Techniek (tot 1-8-2018)
Henny Dubbeldeman 		

Hoofd Publiek en Techniek

		 Financiën en Bedrijfsvoering
Raad van Toezicht

Directeur-Bestuurder

Peter Sieben 			

Hoofd Financiën en Bedrijfsvoering

		 Team Administratie en Ondersteuning
Afdeling Financiën
en Bedrijfsvoering

Afdeling Collectie
en Presentatie

Afdeling Marketing
en Development

		Financiële en
personele
administratie

		Collectie

		Marketing en
development

		Presentatie

Nathalie Overtoom 		
Marja Boekel 			
Iris van Beusekom		
Mieke Endeveld 		
Marianne Ekkers		

Bedrijfsadministrateur
Medewerker financiële administratie
Managementassistent
Managementassistent
Personeelsadministratie

		 Team Techniek
		 Winkel en Café

		Ondersteuning
		Team Publiek

		Educatie
		Vrijwilligers
collectiebeheer

		Vrijwilligers
winkel en café

Sjoerd Appelman 		
Willem Kalsbeek 		

Coördinator Techniek
Medewerker techniek

		 Team Publiek

		Team Techniek
		Vrijwilligers
gastheerschap
		 Raad van Toezicht
Gerrit Valk 			
Christel Portegies 		
Marjolein Warburg 		
Peter van den Brink 		
Jasme Leenaars 		
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Voorzitter
Vicevoorzitter
Lid
Lid
Lid

Natascha de Boer 		
Eric van der Es 			
Anja Le Feber 			
Margo Pennings 		
Karin Regeling 			
Dirk Bakker 			
Willem Borst 			
Jan Pieter van Eijkelenborg
Marianne Koenz 		
Bernadette Schmidt 		
Wander Adema 		
Frank Alleman			
Han Damman			
Carla Engelsman 		
Lucie Keijser			
Lisa Kloosterman		

Coördinator Team Publiek
Publieksmedewerker/Dagcoördinator
Publieksmedewerker/Dagcoördinator
Publieksmedewerker/Dagcoördinator
Publieksmedewerker/Dagcoördinator
Publieksmedewerker
Publieksmedewerker
Publieksmedewerker
Publieksmedewerker
Publieksmedewerker
Publieksmedewerker invalkracht
Publieksmedewerker invalkracht
Publieksmedewerker invalkracht
Publieksmedewerker invalkracht
Publieksmedewerker invalkracht
Publieksmedewerker invalkracht
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Ineke Komen			
Saskia te Lindert 		
Adri van Walsem 		

Publieksmedewerker invalkracht
Publieksmedewerker invalkracht
Publieksmedewerker invalkracht

Marjorie van Beekum 		
Mieke Content 			
Jazzy de Groot 			
Ingrid Völke 			

Rondleider
Rondleider
Rondleider
Rondleider

		 Marketing en Development
		Vrijwilligers
Eva Groentjes 			
Hans Duncker 			
Ilse Rus 			

Hoofd Marketing en Development
Salesmanager en winkel
Communicatie en PR

		Museumcafé
Evelien Zandbergen		
Matthé Grent 			

Coördinator Museumcafé en Ontvangsten
Meewerkend voorman Museumcafé

		 Collectie en Presentatie
Loet Schledorn 		Hoofd Collectie en Presentatie,
plaatsvervangend directeur
Christi Klinkert 			
Conservator
Marjan van Heteren 		
Conservator 19e en 20e eeuw
Georgine van der Lugt		
Junior-conservator
Nelleke de Vries		
Junior-conservator
Annelie Grob 			
Projectleider Tentoonstellingen
Sanne Bruin 			
Registrar
Frederique Bruins		
Registrar
Margreet Snijders 		
Medewerker Collectiebeheer
Saskia Nyst 			
Educatie
Kees van der Geer		
Gastconservator
Fleur Junier 			
Gastconservator
Renée Smithuis 		
Gastconservator
Meandre Carmio 		
Museumdocent
Sara van Doorn 			
Museumdocent en rondleider
Femke Huisman 		
Museumdocent en rondleider
Saskia van Schagen 		
Museumdocent en rondleider
Khatchik Berg			
Museumdocent en rondleider
Marleen Horvat		
Museumdocent
Sandra Licht 			
Museumdocent
Carolijn Nicolai 		
Museumdocent
Renske Gerstel 			
Museumdocent
Rosina Loocks 			
Museumdocent
Suzanne Mascini 		
Museumdocent
Julia van Zelst			
Museumdocent
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Adri Leek
Alessandra van Broekhoven
Andrea Korver
Anja Dekker
Anke Verstraten
Anne-Linde Ruiter
Anneke Bobeldijk
Annet Onderwater
Annet van Baarsen
Betty Kreuk
Brigit van Diepen
Carlos Gonzales Nino
Charlotte Afchard
Cindy Beets
Clemens Busse
Cok Sjoukens
Corry Schouten
Francien Verheul
Frank de Lange
Gerda van der Horst
Griet Flokstra
Hans Vogel
Hennie Ligthart
Henny Beemsterboer
Herman Dibbets
Jan Tromp
Jan Willem Tuinman
Jenny Tonneman
Jetty Groeneveld
Joke Boots
Josefien Nanne
Julia de Beer
Karin van den Toorn
Karuna Blauw
Lisa Kloosterman
Loek Kamp

Loes Groen
Marcelle Posch
Margriet van Woesik
Mea Read
Raed Ayoud
Rebecca Wijker
Reyhan Akpinar
Reynout Scorea
Ria Pols
Rika Rijnten
Ron Huijsman
Roudin Kurd
Samantha Commandeur
Simone Spiering
Sissel de Vries
Stans Bronkhorst
Suzan Heijmans
Tineke Tiben
Toos Engeringh
Trijntje Osinga
Wil Doodeman
Yvonne Konijn
Celine Harmata
Marjo van Sabben
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Kerncijfers personeel
in loondienst

		Aanstellingen
gemiddeld aantal fte's in 2016 			

23,94

		 Dienstverband per 31 december 2018
dienstverband onbepaalde tijd			
dienstverband bepaalde tijd			
dienstverband totaal				

26
3
29
Het Museumcafe draait op een enthousiast team vrijwilligers.

		 Personeel per 31 december 2018
vrouwen					
mannen					
totaal						

19
10
29

		 Leeftijdsopbouw per 31 december 2018
t/m 29 jr					
30 t/m 39 jr					
40 t/m 49 jr					
50 t/m 59 jr					
60 t/m 64 jr					
65+ jaar					
totaal						

0
5
6
10
6
2
29

		 Gemiddelde arbeidsongeschiktheid
ziekteverzuim excl. zwangerschap		
zwangerschaps-/bevallingsverlof		
totaal ziek/zwanger in 2018			

66

Stedelijk Museum Alkmaar

5,55%
0,99%
6,54%
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Vaste tentoonstelling Victorie!
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Verkorte jaarrekening

Deze verkorte jaarrekening is ontleend aan de jaarrekening 2018 van Stichting
Stedelijk Museum Alkmaar. Bij de volledige jaarrekening 2018 van Stedelijk
Museum Alkmaar is door De Hooge Waerder Registeraccountants b.v. op
4 april 2019 een goedkeurende controleverklaring verstrekt.
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Richtlijnen voor
de Organisaties-zonder-winststreven (RJ 640).
Staat van baten en lasten
in EUR
Baten
Inkomsten museum
Entreegelden
Brutomarge winkel en café
Overige omzet
Fondsen, subsidies en sponsoring
Tentoonstellingen
Vrienden/Schutters/
Kring Bergense School
Sponsoring en giften algemeen
Subsidie Gemeente Alkmaar
Structurele subsidie
Vrijval reservering hogere premiedruk
Totaal Baten
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in EUR
Lasten
Personele lasten
Personeel in loondienst
Uitzendkrachten/
overige tijdelijke inzet
Overige personeelskosten

realisatie
2018

begroting
2018

realisatie
2017

Algemene lasten
Huisvesting
Kantoor- en organisatie
Marketing en communicatie

284.223
66.097
17.166
367.486

272.925
103.500
12.000
388.425

352.709
140.460
14.304
507.473

Collectie en tentoonstellingen
Tentoonstellingen
Aankopen museumcollectie
Overige museaal

231.709

232.725

215.250

Kapitaallasten
Afschrijvingen
Rente

22.687
15.397
269.793

17.000
12.397
262.122

15.188
50.000
280.438

2.821.968 2.821.968 2.754.630
10.000
10.000
10.000
2.831.968 2.831.968 2.764.630
3.469.247 3.482.515 3.552.541

Totaal Lasten
Resultaat
Toevoeging algemene reserve
Mutaties bestemmingsreserves
Mutaties bestemmingsfonds
Saldo

realisatie
2018

begroting
2018

realisatie
2017

1.506.027
176.031

1.525.640
129.000

1.405.162
141.510

92.790
100.500
82.718
1.774.848 1.755.140 1.629.390
412.292
265.820
92.037
770.149

423.800
241.900
111.500
777.200

394.025
224.648
57.342
676.015

591.893
29.015
110.005
730.913

644.125
25.000
120.000
789.125

575.956
63.754
99.182
738.892

233.254
40.391
273.645

230.687
39.944
270.631

226.290
47.271
273.561

3.549.555 3.592.096 3.317.858
-80.308
-23.311
-70.297
13.300

-109.581
6.952
-128.033
11.500

234.683
6.563
216.800
11.320

-

-

-
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Cijfers 2018

Balans
in EUR

in EUR
Activa
Materiële vaste activa
Verbouwing en inrichting
Inventaris en ICT
Vernieuwing vaste opstelling
Voorraden
Voorraden winkel/museumkaarten
Vorderingen: onderhanden projecten
Onderhanden projecten/
tentoonstellingen
Overige vorderingen
Debiteuren
Omzetbelasting
Subsidiegevers en fondsen
Overige vorderingen
Vooruitbetaalde bedragen
Liquide middelen
Bank en kas
Totaal Activa
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per 12-31-18

per 12-31-17

64.999
53.004
1.256.236
1.374.239

136.240
48.651
1.377.837
1.562.728

74.758

87.287

61.620

-365.333

59.061
136.055
68.000
63.603
37.513
364.232

22.117
97.032
205.650
76.233
24.402
425.434

644.698

1.105.833

2.519.547

2.815.949

Passiva
Stichtingskapitaal
Algemene reserve
Bestemmingsreserves
Bestemmingsfonds
Langlopende schulden
Gemeente Alkmaar
Kortlopende schulden
Crediteuren
Loonheffing en pensioenpremies
Reserveringen vakantiegeld/-dagen
Reservering hogere premiedruk
Nog te betalen bedragen
Vooruitontvangen schenkingen/subs.
Totaal Passiva

per 12-31-18

per 12-31-17

326.472
406.303
37.724
770.499

349.783
476.600
24.424
850.807

1.037.500

1.245.000

434.113
79.039
93.752
47.014
57.630
711.548

381.172
72.312
94.922
10.000
132.826
28.910
720.142

2.519.547

2.815.949
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		 Verzelfstandiging en subsidiëring

		 Sponsoring en giften

Stedelijk Museum Alkmaar is op 1 januari 2014 verzelfstandigd. De museum
medewerkers die op 31 december 2013 bij de gemeente Alkmaar in dienst
waren, zijn op 1 januari 2014 in dienst getreden bij Stichting Stedelijk Museum
Alkmaar. Ter financiering van de overgedragen activa en passiva is een
geldlening bij de gemeente Alkmaar afgesloten. Bij de verzelfstandiging van
het museum zijn de vaste activa tegen boekwaarde per 1 januari 2014 van
de gemeente Alkmaar overgenomen. Voor 2018 heeft het museum van de
gemeente Alkmaar een exploitatiesubsidie van € 2.821.968 toegekend.

Het museum heeft in 2018 voor € 8.000 een aantal particuliere giften
ontvangen voor een tentoonstelling en voor de bestemmingsreserve
die als aankoopfonds voor de museumcollectie fungeert.

		 Onderhanden projecten
Op basis van een nulmeting van de collectie is in 2014 projectmatig gestart
met de grondige restauratie van enkele topstukken uit de eigen schilderijen
collectie, namelijk van twee schuttersstukken van Caesar van Everdingen
en drie gerechtigheidsstukken van Claes Jacobsz van der Heck. Uit de
aanbevelingen van de nulmeting vloeien ook de stabilisering/conservering
van de rest van de collectie en de registratie/digitalisering voort. Voor de
restauraties, stabilisering/conservering en de registratie/digitalisering heeft
de gemeente in de periode 2015–2017 in totaal € 590.000 projectsubsidie
toegekend. De besteding van de ontvangen middelen wordt in het eerste
kwartaal van 2019 afgerond.
		 Eigen en overige inkomsten museum
Het aantal bezoekers was in 2018 54.814 (2017: 60.785) en daarmee hoger
dan de 50.000 bezoekers waar voorzichtigheidshalve mee is gerekend voor
de batenbegroting. De inkomsten uit entreegelden zijn ca. € 11.000 hoger
dan begroot. Dit resultaat bestaat enerzijds uit een 3% hogere landelijke
afrekenprijs voor Museumkaartbezoekers en anderzijds uit een minder dan
begroot aandeel betalende bezoekers binnen het totale aantal bezoekers
(door extra activiteiten met gratis toegang).
De gerealiseerde marge voor de winkel, het museumcafé en verkoop
Museumkaarten is in 2018 eenmalig ca. € 37.000 lager als gevolg van
de herwaardering van de winkelvoorraad in verband met incourantheid.
De ruim € 5.000 hogere overige omzet is toe te schrijven aan de zakelijke
verhuur.
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		 Personele lasten
De kosten van personeel in loondienst onderschrijden de begroting 2018
per saldo met ca. € 20.000, voornamelijk door vacatureruimte. De kosten
van uitzendkrachten en overige tijdelijke inzet overstijgen in 2018 echter
de begroting met € 47.000 als gevolg van vervanging van langdurig zieke
medewerkers en het wegwerken van verlofuren bij publieksmedewerkers.
		 Algemene lasten
De huisvestingskosten onderschrijden de begroting 2018 met ca. € 12.000,
vanwege een eenmalige positieve na-verrekening van € 20.000 voor energie,
energiebelasting en gebouwbeheer over eerdere jaren, ontvangen via de
Gemeente Alkmaar. Daartegenover wordt over 2018 een hoger dan begrote
energieafrekening verwacht, vanwege de gestegen energietarieven en
het vervallen van de terugvorderingsmogelijkheid van energiebelasting.
In 2018 is voor kantoor- en organisatiekosten ca. € 24.000 incidenteel meer
uitgegeven dan was begroot, voornamelijk door extra advieskosten inzake
huisvesting, juridische ondersteuning en stopzetting van de softwaremigratie naar internetboekhouden.
Marketing en communicatie (niet gerelateerd aan de tentoonstellingen)
kent een onderschrijding van ruim € 19.000 in 2018, vanwege de afronding
van de voor 2018 begrote huisstijlvernieuwing in 2019.
		 Collectie en tentoonstellingen
De kosten en opbrengsten van een tentoonstelling worden genomen in het jaar
dat deze wordt gepresenteerd aan het publiek. Binnen de totale tentoonstel
lingsbegroting 2018 van Stedelijk Museum Alkmaar was uitgegaan van € 644.125
aan bruto kosten en € 232.725 aan opbrengsten, waardoor de netto kosten
begroting voor tentoonstellingen € 411.400 omvat. De gerealiseerde netto
tentoonstellingskosten zijn door kostenmeevallers 13% lager en bedragen
uiteindelijk € 360.184 in 2018.
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In 2018 is voor de Piet van Wijngaerdt-tentoonstelling een financiële bijdrage
toegekend door het De Gijselaar-Hintzenfonds, Vereniging Vrienden Nieuwe
Kunst 1900, het Jaap Harten Fonds, de M.A.O.C. Gravin van Bylandt Stichting
en een bijdrage vanuit het bestemmingsfonds van de Vrienden, Schutters
en Bergense School-kring.
De Mysterie Mondriaan-tentoonstelling kon worden gerealiseerd dankzij
de bijdrage van Stichting Victor en van Gifted Art.
De tentoonstelling De Koe. Het grazen voorbij is mede mogelijk gemaakt door
financiële steun van het Mondriaan Fonds, VSBfonds, BankGiro Loterij Fonds
en het Rabobank Coöperatiefonds.

Overeenkomstig de lagere bestedingen in 2018, valt met € 27.083 uiteindelijk
ook een lager dan begroot bedrag vrij uit de bestemmingsreserve voor de
vernieuwing van de huisstijl (afronding en resterende vrijval volgen in 2019).
Aan het bestemmingsfonds voor Vrienden, Schutters en Kring Bergense
School zijn de in 2018 ontvangen bijdragen van de deelnemers toegevoegd
en worden de kosten van activiteiten voor de deelnemers en geoormerkte
financiële bijdragen aan een collectie-gerelateerd doel ten laste hiervan
gebracht. In 2018 is dit een bijdrage van € 15.000 voor de Piet van Wijngaerdt
tentoonstelling (2018–2019).
		 Bezoldiging bestuurder en toezichthouders

De tentoonstelling Ruysdael en Saenredam in Alkmaar. Meesterwerken van
de Grote Kerk heeft voor financiële ondersteuning kunnen rekenen op Theater
De Vest/Grote Sint Laurenskerk, Mondriaan Fonds, Prins Bernhard
Cultuurfonds Noord-Holland en een particuliere donatie.

De directeur-bestuurder ontvangt een salaris op basis van schaal 15 van
de Museum CAO (bruto € 96.326 in 2018) en neemt deel aan het Pensioenfonds
ABP conform de premieberekeningswijze op basis van de standaardpremies
en de ABP sectorclassificatie.

De tentoonstelling over de altaarluiken van Maarten van Heemskerck,
die in 2018 tijdelijk te zien waren in de Grote Sint Laurenskerk, kon rekenen
op een financiële bijdrage van Theater De Vest/Grote Sint Laurenskerk,
TAQA Cultuurfonds, Hofstee Stichting en de firma Hizkia van Kralingen.

De voorzitter en de leden van de Raad van Toezicht ontvangen in 2018 een
vacatievergoeding van respectievelijk € 2.600 en € 1.750 en kunnen gemaakte
reiskosten declareren. De bezoldiging van de directeur-bestuurder, toezicht
houders en overige functionarissen blijft in 2018 onder het betreffende
individuele WNT-maximum.

		 Jaarresultaat 2018
Er zijn in 2018 geen ontslaguitkeringen betaald.
Doordat het jaar 2018 wordt afgesloten met een negatief saldo van de baten
en lasten, wordt € 23.311 onttrokken aan de algemene reserve. Deze bedraagt
per 31 december 2018 uiteindelijk € 326.472. Daarnaast wordt in 2018 conform
de begroting vanuit het jaarsaldo € 77.000 onttrokken aan de bestemmings
reserves voor de tentoonstellingen over Emanuel de Witte (2017–2018),
Ruysdael en Saenredam in Alkmaar. Meesterwerken van de Grote Kerk (2018)
en De Koe (2018) en voor de versterking van de educatieve voorzieningen.

		ANBI
Stichting Stedelijk Museum Alkmaar wordt sinds 22 november 2013
als een algemeen nut beogende instelling (ANBI) en ook als culturele
ANBI aangemerkt. Het RSIN-nummer is 8534.07.769.

Verder worden een gift van € 3.000 en de begrote jaarlijkse bijdrage van
€ 25.000 in een bestemmingsreserve voor collectieaankopen (aankoopfonds)
gestort, waaraan in 2018 voor € 29.015 aan collectieaankopen is onttrokken
(waaronder vijf Bergense School-schilderijen).
In het kader van het nieuwe bedrijfsplan wordt in lijn met de begroting
€ 45.000 toegevoegd aan bestemmingsreserve voor de toekomstige
modernisering van het museum. Daarnaast vallen voor € 10.200 de bestem
mingsreserves conform planning vrij voor investeringen afronding tweede
fase vernieuwing vaste opstelling en verbetering lichtplan (1 / 10 deel).
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