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Voorwoord

Grote delen van de samenleving stonden afgelopen jaar door de corona
pandemie noodgedwongen stil. Tegelijkertijd was 2020 door datzelfde
corona een bewogen jaar, dat we niet licht zullen vergeten. Ook niet in
Stedelijk Museum Alkmaar, waar we voor het eerst sinds decennia de deuren
maandenlang gesloten moesten houden voor publiek om vervolgens alleen
een beperkt aantal bezoekers toe te mogen laten. De coronacrisis heeft het
museum niet onberoerd gelaten. Maar de crisis heeft ook aanleiding gegeven
tot bezinning en ons gesterkt in de overtuiging dat we met Stedelijk Museum
Alkmaar op de goede weg zijn.
Patrick van Mil opent op 21 februari 2020 de tentoonstelling
Collectie Paul Rijkens in de Grote Kerk.

Als de coronacrisis een ding duidelijk heeft gemaakt, is het wel dat musea
die voor hun bestaansrecht en voor hun bedrijfsvoering afhankelijk zijn
van grote aantallen (internationale) toeristische bezoekers, kwetsbaar zijn.
Die pijnlijke constatering viel samen met een discussie die in het veld
en ook in de media werd gevoerd over nut en noodzaak van kostbare block
buster-tentoonstellingen. Musea zijn in een de rat race verwikkeld geraakt
waarin zij steeds meer bezoekers binnen moeten halen teneinde de hoge
kosten voor verzekeringen, transport en marketing van de blockbuster
te kunnen dekken. Dit is tevens een discussie over het belang van bezoekers
impact versus het belang van bezoekersaantallen.
Al verscheidene jaren positioneert Stedelijk Museum Alkmaar zich als
Parel van Noord-Holland boven ’t IJ, als een museum dat sterk geworteld
is in de regio. De collectie is gerelateerd aan de stad en de regio, het tentoon
stellingsprogramma vindt altijd zijn oorsprong in de collectie en in de
regio en met onze publieksactiviteiten richten wij ons in eerste instantie
op bezoekers uit Noord-Holland en de eigen regio. Overigens zonder daarbij
in te boeten op de (inter)nationale betekenis van onze exposities of op
de ambities om ook een landelijk publiek te trekken! De verbondenheid met
stad en regio bezorgt Stedelijk Museum Alkmaar een unieke positionering,
maar zorgt ook voor een stevig lokaal en regionaal draagvlak. En juist deze
coronacrisis heeft aangetoond hoe belangrijk dat is.

4

Stedelijk Museum Alkmaar

Jaarverslag 2020

5

Het draagvlak van het museum in de regio is goed, maar dat betekent niet
dat alle publieksgroepen die we zouden willen bedienen de weg naar het
museum weten te vinden. Ook in eigen stad en regio streven we naar een
breder en diverser publieksbereik. Wij willen graag dat iedereen zich welkom
voelt in het museum en zich kan herkennen in de collectiepresentatie en de
verhalen die het museum vertelt. Met dat doel hebben we onder andere een
klankbordgroep opgericht met een brede verscheidenheid van inwoners van
Alkmaar e.o. Deze groep adviseert en voedt ons met andere perspectieven.
In het project CuratorLab bieden wij jongeren de gelegenheid om hun vragen
te stellen en de verhalen die hen aanspreken bij de collectie te visualiseren.
Ook heeft Stedelijk Museum Alkmaar zich aangesloten bij het landelijke
initiatief Musea Bekennen Kleur. Als het gaat om de Code Culturele Diversiteit
heeft het museum afgelopen jaar belangrijke stappen kunnen zetten, maar
we realiseren ons dat er op dat vlak nog het nodige werk aan de winkel is.

uitgevoerd. Daarnaast hebben de plannen voor vernieuwing van de collectie
presentatie hun beslag gekregen met een ruimtelijk ontwerp van architecten
bureau Mecanoo en is ook de financiering van de nieuwe presentatie
een stuk dichterbij gekomen. Deze zal in 2022 daadwerkelijk gerealiseerd
kunnen worden.
Er is, kortom, veel om naar uit te zien. Met alle onzekerheid die de corona
crisis met zich meebrengt, zijn wij in Stedelijk Museum Alkmaar optimistisch
gestemd over de toekomst. Wij wensen u een gezond jaar met hopelijk
weer volop mogelijkheden om kunst en cultuurhistorie van nabij te genieten.
Patrick van Mil

In 2020 heeft Stedelijk Museum Alkmaar wederom met een groot aantal
organisaties in stad en regio samenwerking gezocht. Vanaf 24 januari was voor
het museum op het Canadaplein het kunstwerk Levenslicht te zien. Dit werk
werd door kunstenaar Daan Roosegaarde bedacht in opdracht van het
Nationaal Comité 4 en 5 mei. Met dit kunstwerk worden slachtoffers van
de Holocaust herdacht. Het museum werkte hierin samen met de Gemeente
Alkmaar. Dit project sloot aan op de tentoonstelling 75 jaar vrijheid in het
museum. Deze laatste tentoonstelling was het resultaat van een samen
werking met onderwijsinstellingen en de Stichting In Mijn Buurt. In het kader
van het themajaar Ode aan het Landschap werd in nauwe samenwerking
met het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier de tentoonstelling
Weids! Het Noord-Hollandse landschap verbeeld gerealiseerd. De samen
werking met Alkmaar Marketing is geïntensiveerd en verzilverd in de vorm
van een meerjarig partnership. Stedelijk Museum Alkmaar heeft een voor
trekkersrol gespeeld bij het opstellen van een regionaal cultuurprofiel voor
Noord-Holland Noord dat naar verwachting in 2021 bestuurlijk wordt
bekrachtigd. Daarmee wordt een stevige basis gelegd voor meer culturele
samenwerking in de drie bestuursregio’s in de kop van Noord-Holland
(West-Friesland, Noord-Holland Noord, regio Alkmaar). Verder heeft het
museum een actieve bijdrage geleverd aan de Task Force en het Stimulerings
fonds, beide in het leven geroepen om het economisch herstel van Alkmaar
tijdens en na de coronacrisis een extra impuls te geven.
In 2020 zijn enkele belangrijke stappen gezet voor een duurzame toekomst
van het museum. Met de gemeente Alkmaar is overeenstemming bereikt
over een gedeelde investering om het museumgebouw en de verschillende
technische faciliteiten te moderniseren en te verbeteren. De werkzaam
heden die daaruit voortvloeien, kunnen in de eerste helft van 2021 worden
6
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Visie en missie

Stedelijk Museum Alkmaar verbindt mensen, kunst en geschiedenis. Het
museum doet dat met een open blik naar de wereld, maar onderscheidt zich
door in zijn verzamelbeleid en programmering altijd een verbinding te zoeken
met de eigen collectie en met het DNA van Alkmaar en de omliggende
regio. Met de drie programmalijnen die het museum daarbij hanteert – oude
meesters van de zestiende en zeventiende eeuw, vroeg twintigste-eeuwse
kunst rond de Bergense School en cultuurhistorische thema’s – wordt een
veelzijdig aanbod van tentoonstellingen en presentaties gerealiseerd, voor
een breed en divers publiek.
Voor de heropening na de eerste lockdown maakte
het museum mondkapjes in de huisstijl.

		 Schatkamerbewaarder en etalage
Het museum verzamelt, beheert en presenteert de kunst- en cultuur
historische collectie van de stad Alkmaar en de daarmee verbonden
ommelanden, voor huidige en voor toekomstige generaties.
		Verhalenverteller
Het museum presenteert onderscheidende tentoonstellingen van (inter)
nationaal belang over de kunst, cultuur en geschiedenis van de stad Alkmaar
en zijn omgeving met als doel daarmee zoveel mogelijk mensen te verrijken,
te inspireren, te stimuleren en te verbinden.
		 Uithangbord en magneet
Het museum is uithangbord, ambassadeur en boegbeeld van Alkmaar,
dat de rijkdom van zijn kunst, cultuur en geschiedenis uitdraagt naar publiek
en media in binnen- en buitenland. Daardoor fungeert het museum als een
magneet die bezoekers naar Alkmaar trekt, die bijdraagt aan de levendigheid
en aantrekkelijkheid van de stad voor burgers en bedrijven en die een
betekenisvolle rol vervult voor de ontwikkeling van de stad en de regio.
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Verslag van de directie

		 Stedelijk Museum Alkmaar en de coronacrisis
Aan het begin van 2020 hadden we niet kunnen voorzien welke loop het
jaar zou nemen en hoe groot de impact van corona zou zijn. Het virus heeft
de wereld in 2020 volledig in zijn greep gehouden. Voor het museum werd
de coronacrisis met een ferme klap ingeleid toen het museum op 13 maart
2020 van de ene op de andere dag zijn deuren voor bezoekers moest sluiten,
net zoals alle culturele instellingen en andere openbare gelegenheden.
Het managementteam van het museum transformeerde in een crisisteam
dat in no time tal van onvoorziene maatregelen moest nemen. De deuren
van het museum gingen dicht, werknemers moesten vanuit huis werken,
roosters aangepast en werkoverleggen werden verplaatst naar de virtuele
wereld. Ondertussen werd de communicatie met de buitenwereld
geïntensiveerd door middel van nieuwsbrieven, foto’s en online video’s.
Op die manier bleven we contact onderhouden met onze bezoekers
en onze achterban.
De gedwongen sluiting van het museum deed een nieuw beroep op de
creativiteit van de organisatie. In de sluitingsperiode ontwikkelden we
verschillende online activiteiten waardoor we de collectie en verhalen over
onze tentoonstellingen onder de aandacht konden blijven brengen. Zo
kon het publiek thuis vanachter de computer of op de smart phone van een
virtuele rondleiding genieten, audio-tours beluisteren of korte videofilms
bekijken van werkzaamheden achter de schermen. Op de speciale web
pagina Thuismuseum waren opdrachten te vinden voor het hele gezin
en presenteerden we een fotoserie die kunstenaar Allard Kaai maakte over
de sporen van de coronacrisis in de stad Alkmaar. Als resultaat van al deze
inspanningen is het online bereik van Stedelijk Museum Alkmaar afgelopen
jaar gegroeid.
Per 1 juni mocht Stedelijk Museum Alkmaar net als andere musea weer open,
zij het met strenge protocollen voor een veilig en verantwoord bezoek en
met beperkte bezoekerscapaciteit – in ons geval 25 bezoekers per half uur.
12
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Om aan de strenge bezoekersvoorwaarden een kunstzinnige draai te geven,
vroegen we kunstenaar Martijn Engelbregt (winnaar Victoriefonds Cultuur
prijs in 2018) voor de heropening een concept voor de ‘visitor’s journey’
door het museum te ontwikkelen. Als conceptueel kunstenaar die veel
met sociale processen en interactie werkt, was hij uitstekend gekwalificeerd
om de noodgedwongen routing en ‘social distancing’ in het museum op
een prikkelende en speelse manier vorm te geven. Met de inrichting van het
entreegebied als wellness-centrum, diverse wellness-elementen in de
routing en bewegwijzering en een installatie die uitnodigt tot een ‘afstands
knuffel’ bewerkstelligde Engelbregt dat bezoekers het ‘nieuwe normaal’
in Stedelijk Museum Alkmaar als een verrassend en warm welkom ervoeren.
Het project werd door onze bezoekers gewaardeerd en trok ook de
nodige media-aandacht met onder andere een paginavullend artikel
in de Volkskrant.
		Tentoonstellingen
De coronacrisis en de onzekerheid over de ontwikkeling van de pandemie leidde ertoe dat Stedelijk Museum Alkmaar zijn tentoonstellings
programmering voor 2020 en voor de jaren erna enkele malen moest
aanpassen. De tentoonstelling over Paul Rijkens, die nog maar enkele weken
open was toen op 13 maart de lockdown inging, kon mede dankzij de bereid
willige medewerking van particuliere bruikleengevers en musea gelukkig
worden verlengd tot eind oktober. De tentoonstelling 75 jaar vrijheid met
Alkmaarse verhalen uit de Tweede Wereldoorlog, opgetekend door 12-jarige
scholieren, was juist tijdens de herdenkingsdagen 4 en 5 mei vanwege de
lockdown niet te bezichtigen, maar kon na heropening van de musea vanaf
1 juni op veel belangstellende bezoekers rekenen. De ambitieuze tentoon
stelling over de zeventiende-eeuwse Alkmaarse meester Allart van
Everdingen met belangrijke bruiklenen uit Europa en de Verenigde Staten,
die voor het najaar van 2020 was gepland, hebben we een jaar moeten
opschuiven, ook vanwege de onzekerheden over internationaal bruikleen
verkeer tijdens de pandemie. Daarvoor in de plaats hebben we in nauwe
samenwerking met het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
in korte tijd een tentoonstelling over de verbeelding van het Noord-Hollandse
landschap ontwikkeld onder de titel Weids!, met vrijwel uitsluitend werken
uit de eigen collecties van de twee samenwerkende instellingen. Twee weken
na de openstelling van de expositie op 14 december moest Stedelijk Museum
Alkmaar opnieuw zijn deuren sluiten toen Nederland in lockdown ging om
de derde coronagolf het hoofd te bieden. Terwijl het nog onzeker is hoe lang
de museumsluiting zal duren, hebben we inmiddels besloten Weids! tot
augustus 2021 te prolongeren zodat komend jaar nog zoveel mogelijk bezoe
kers de expositie kunnen bekijken.
Jaarverslag 2020
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		Collectie
Terwijl Stedelijk Museum Alkmaar zijn tentoonstellingsplannen vanwege
de coronacrisis moest aanpassen, ging het werk aan de collectie achter de
schermen gestaag door. Dankzij een inbreiding van het depot en vernieuwing
van de depotinrichting kunnen we nu meer schilderijen bergen en de
kwetsbare collectie kunstnijverheid veiliger en beter toegankelijk opslaan.
Dankzij schenkingen is de museumcollectie wederom versterkt, onder
andere met een visstilleven van de zeventiende-eeuwse Alkmaarse meester
Schaeyenborgh en werken van Bergense School-kunstenaars als Le
Fauconnier en Filarski. In samenwerking met de VU Amsterdam is een begin
gemaakt met de restauratie van enkele grote, unieke achttiende-eeuwse
behangselstukken uit Alkmaar. Met co-financiering van het Nederlands
Scheepvaartmuseum en de samenwerkende Maritieme Fondsen kon een
belangrijk werk van Willem van de Velde in restauratie worden genomen.
		Educatie
Omdat groepsbezoek niet mogelijk was en het onderwijs grotendeels online
plaatsvond, had de coronacrisis vooral een negatief effect op de educatieve
bezoeken aan het museum. Ondanks de verruiming van de openingsuren
die we speciaal voor schoolgroepen hanteerden, daalde het educatieve
bezoek aan Stedelijk Museum Alkmaar tot nog geen kwart van het reguliere
bereik. Inspelend op de beperkende corona-omstandigheden is in het najaar
het programma SMA ON TOUR ontwikkeld, waarbij de conservator met
enkele collectiestukken naar de scholen toegaat. Na een succesvolle pilot
wordt dit programma in het voorjaar van 2021 uitgerold.
		Publieksonderzoek
Ondanks dat 2020 een afwijkend jaar was, hebben we bezoekers die
wel naar het museum kwamen goed kunnen meten. Na de verplichte sluiting
in het voorjaar zijn we op 1 juni weer heropend en hebben onze bezoekers
zich verplicht tevoren aangemeld via de reserveringsmodule op de website.
Hierdoor hebben we na afloop van het bezoek een mail (wettelijk gezien mag
dat één keer na een transactie) kunnen sturen waarin we hebben verwezen
naar ons bezoekersonderzoek. Dit leverde meer, maar vooral ook andere
respondenten op. We delen de doelgroepen in volgens de segmentatie
methode van Whize, en binnen deze groepen vond een verschuiving plaats.
Een grote afname is zichtbaar bij de ‘Gezellige Emptynesters’, met een daling
van 23% naar 17%. Dit zijn de ‘museumclubjes’, die in groepsverband het
museum bezoeken. Het zijn ook de bezoekers met een museumkaart die het
museumlandschap afgrazen en meer dan gemiddeld een museum bezoeken.
14
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Dit is een groep die door de reisbeperkingen en beperkingen op het gebied
van groepsgrootte door corona minder bezoeken heeft afgelegd. Bezoekers
in gezinsverband kwamen juist vaker: de doelgroep ‘Plannen en Rennen’
steeg van 13% naar 15%. Vlak na de lockdown was er een grote behoefte aan
zinvolle tijdsbesteding. Gezinnen brachten hun vakantie meer dan gemiddeld
in Nederland door of bleven thuis, waardoor gericht gezocht is naar uitjes
in de nabije omgeving van de eigen woonplaats of vakantiebestemming.
		 Waardering door de bezoekers
Ons museum wordt door het publiek gewaardeerd. Voor het totale aanbod
kreeg het museum in 2020 gemiddeld een 8,3. Rondleidingen scoren zelfs
een 9 bij de deelnemers. De ‘Net Promotor Score’, de mate waarin de
bezoeker een ander zou aanraden het museum te bezoeken, sprong in 2020
in de museumsector met bijna 8% omhoog naar 44%. Wij groeiden mee naar
een hoogte van 42,1%. Dit is waarschijnlijk te verklaren door coronasentiment
bij de doelgroep: de musea zijn maandenlang gesloten geweest en de
openstelling werd zichtbaar gewaardeerd door de bezoekers. Daarnaast
is in onze sector heel hard gewerkt aan een veilig bezoekersklimaat. Dat
werd ook in ons museum ervaren. In het doorlopende bezoekersonderzoek
wordt gevraagd hoe men het bezoek ervaart: 47% ervaart het als veilig,
45% zelfs als zeer veilig, bij elkaar dus 92%.
		Financiën
Een gesloten museum genereert geen eigen inkomsten uit kaartverkoop,
museumcafé en museumwinkel. Om deze financiële klap op te vangen hebben
we direct na het afkondigen van de lockdown in maart 2020 een crisis
begroting opgesteld en diverse besparingsmaatregelen genomen. In de loop
van het jaar hebben we daar steeds op moeten bijsturen. Dit heeft er toe
geleid dat Stedelijk Museum Alkmaar het eerste coronajaar financieel redelijk
goed is doorgekomen. Niet alleen dankzij besparingen, een gezonde conti
nuiteitsreserve en de steun van onder andere de gemeente Alkmaar sen
het Mondriaan Fonds, maar ook omdat de bezoekersaantallen na heropening
van het museum op 1 juni aanzienlijk hoger waren dan wij in verband met de
beperkende coronamaatregelen hadden verwacht.
De hernieuwde sluiting van het museum die half december werd afgekondigd
betekende opnieuw derving van inkomsten en bijstelling van de financiele
verwachtingen. Het is op dit moment nog onzeker hoe lang de gedwongen
sluiting zal duren, maar met de ervaringen die we afgelopen coronajaar
hebben opgedaan, de steun van de gemeente Alkmaar en de flexibiliteit
die de museumorganisatie aan de dag weet te leggen, hebben we er alle
Jaarverslag 2020
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vertrouwen in dat Stedelijk Museum Alkmaar ook deze crisisperiode in goede
conditie zal doorstaan.

naar gemiddeld 3,0% (2018: 3,5%). Verder was één museummedewerker
nog met bevallingsverlof.

		Bedrijfsvoering

De coronacrisis bracht onzekerheden voor de medewerkers, zowel voor
de eigen gezondheid als voor hun werkomgeving, vanwege de sluitingen
en het omzetverlies. Een deel van het werk kon niet meer worden gedaan.
En waar thuiswerken mogelijk was, werd dat het uitgangspunt. Op arbeids
rechtelijk gebied kon aan de medewerkers in loondienst zekerheid worden
geboden: het vaste salaris bleef gelijk en leegloopuren door ontbrekend
werk gingen niet ten koste van de verlofuren en hoefden later niet extra
gewerkt te worden. Wel is de landelijke Museum cao op 1 oktober 2020,
vanwege de coronacrisis, in ongewijzigde vorm met een halfjaar verlengd.

Als zelfstandige stichting heeft Stedelijk Museum Alkmaar een subsidie
relatie 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.

		Medezeggenschap
Bij de verzelfstandiging in 2014 heeft het museum gekozen voor het zelf
organiseren van een belangrijk deel van de bedrijfsvoering. Bij het Shared
Service Centrum (SSC) van de gemeente Alkmaar werden in 2020 nog
diensten als automatisering en telefonie afgenomen. In 2020 zijn voor
bereidingen gestart om deze diensten in 2021 bij externe leveranciers
af te gaan nemen.
Tijdens de landelijke museumsluitingen in 2020 als gevolg van de corona
crisis hebben veel medewerkers kunnen thuiswerken. Voorafgaand aan
de heropening van het museum voor bezoekers op 1 juni, zijn uitgebreide
voorzorgsmaatregelen getroffen, gebaseerd op het protocol van de Museum
vereniging. Vooraf reserveren via tijdsloten, eenrichtingsverkeer op de
museumzalen, hygiëne-voorzieningen en een bijbehorende ludiek-vriende
lijke aankleding van de foyer plus alle aanwijzingen zorgden voor een veilige
en plezierige omgeving voor bezoekers en medewerkers.

Voor de zelfstandige stichting is het noodzakelijk de medezeggenschap
goed te organiseren. Vanaf eind 2014 wordt er gewerkt met een personeels
vergadering. Onderwerpen in de personeelsvergadering worden waar
mogelijk vooraf, in subgroepen met verschillende medewerkers vanuit
de organisatie, inhoudelijk voorbereid en uitgewerkt. In 2020 zijn in de
personeelsvergadering de volgende onderwerpen behandeld: de gevolgen
van de coronacrisis voor het museum, de opvolging van de aanbevelingen
uit de Risico-inventarisatie en Evaluatie, het toegangsprotocol voor mede
werkers, gasten en leveranciers, de opname van verlofuren, een alternatief
voor het jaarlijkse personeelsuitje, de plannen voor de verbeteringen aan
het gebouw en de vernieuwing van de collectiepresentatie.
Via een nieuwbrief zijn alle museummedewerkers, vrijwilligers en andere
betrokkenen periodiek op de hoogte gehouden van de directe gevolgen
van de coronacrisis voor het museum.

		Organisatie
Sinds de verzelfstandiging hanteert het museum de Museum cao en zijn
alle medewerkers aangesloten bij pensioenfonds ABP. Vanaf mei 2019 is het
museum collectief aangesloten bij Stichting PAWW (Private Aanvulling WW)
en dragen de medewerkers in loondienst maandelijks via het salaris daarvoor
een bijdrage af. Via het PAWW-fonds zijn zij bij werkloosheid verzekerd
van een werkloosheidsuitkering voor maximaal 38 maanden, in plaats van
standaard maximaal 24 maanden (UWV).
In 2020 is in navolging van de Risico-inventarisatie en Evaluatie (RI&E) uit 2019
geïnvesteerd in een adequaat klimaatsysteem voor de kantoren, vanwege
de toename van warme zomerse dagen. Het ziekteverzuim is in 2020 gedaald
16
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Ontspannen ontvangst door het kunstwerk Wellness Nietes van Circus Engelbregt.
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Tentoonstellingen

		 Grote zaal
De Toorop Dynastie
28 september 2019 t/m 26 januari 2020
Collectie Paul Rijkens
Wiegman, De Smet, Sluijters
22 februari t/m 1 november 2020 (verlengd)
Weids!
Het Noord-Hollandse landschap verbeeld
28 november 2020 t/m 22 augustus 2021 (verlengd)
		 Kleine zaal
De Houtman, best fout man?
9 november 2019 t/m 1 maart 2020
75 jaar vrijheid
Verhalen om nooit te vergeten
14 maart t/m 16 augustus 2020 (verlengd)

Tentoonstellingsposters van 2020

Victoriefonds Cultuurprijs
Expositie werk genomineerden Visuele Kunsten
29 augustus t/m 22 november 2020
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De Toorop Dynastie
28 september 2019 t/m 26 januari 2020

bezoekers

37.987
in totaal

De drie kunstenaarsgeneraties Toorop beslaan samen bijna honderd jaar
kunstgeschiedenis. Hoe verschillend de oeuvres van Jan Toorop, Charley
Toorop en Edgar Fernhout ook zijn, toch hebben ze duidelijk invloed gehad
op elkaar. In deze tentoonstelling werden voor het eerst de biografische
en de artistieke verwantschappen tussen de drie kunstenaars uitgelicht.
Conservator Marjan van Heteren bood hiermee een nieuw perspectief
op de onderlinge relaties in dit kunstenaarsgeslacht. Aan de hand van zelf
portretten en familieportretten liet het eerste deel van de tentoonstelling
de biografische verwantschap zien. Het tweede deel gaf het publiek een
kernachtig overzicht van de afzonderlijke oeuvres. Topstukken uit particuliere
en museale collecties toonden de verscheidenheid in creativiteit en lieten
tegelijkertijd de ontwikkelingen in de Nederlandse kunstgeschiedenis
zien.In het derde deel werd de bezoeker verrast door de verwantschappen
in de oeuvres, die er ondanks de drang naar eigenheid zeker zijn. Bekende
werken van deze kunstenaars, duidelijk geïnspireerd door hun familieleden,
werden voor het eerst naast elkaar getoond, in paren of in drietallen.
De verwantschappen tussen de werken, bijvoorbeeld in motief, compositie
of kleurgebruik, werden zo direct zichtbaar voor de bezoeker. De Toorop
Dynastie trok het grootste aantal bezoekers in de geschiedenis van Stedelijk
Museum Alkmaar.

catalogi

1.082

aantal verkocht

bezoekerswaardering

8,9

gemiddeld
van 10

combikaarten
kranenburgh

48

in totaal

mediawaarde

253.059
in EUR
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De Houtman, best fout man?
9 november 2019 t/m 1 maart 2020

In 1619 zeilde Frederik de Houtman (Gouda,1571 – Alkmaar,1627) met een
VOC-vloot langs de West-Australische kust. De Houtmaneilanden, die
hij daarbij in kaart bracht, zijn naar hem genoemd. Al vanaf het begin was
De Houtman betrokken bij de vaart naar Oost-Indië. Hij werd enkele jaren
gevangen gehouden door de sultan van Atjeh en verloor daarbij zijn broer
Cornelis, was gouverneur van Ambon en later van de Molukken. De inwoner
van Alkmaar speelde een belangrijke rol in het versterken van de positie
van de VOC op de Indische Archipel.
In deze focustentoonstelling stond de vraag centraal hoe wij nu tegen De
Houtman en zijn reizen aankijken. En hoe wij zijn daden in historisch perspectief
moeten plaatsen. Wij vroegen de bezoekers naar hun oordeel en hoe musea
de geschiedenis van de ‘Gouden Eeuw’ en van de VOC minder eenzijdig
kunnen tonen. Naast bijzondere bruiklenen van het Rijksmuseum en het
Scheepvaartmuseum toonden wij meerdere archiefstukken die een persoon
lijk inkijk gaven in het leven van De Houtman. De tentoonstelling liet zien
dat ook Alkmaar zich tot de omstreden geschiedenissen van de ‘Gouden
Eeuw’ moet verhouden. De tentoonstelling werd geopend door Howard
Gray in aanwezigheid van de Australische ambassadeur, Zijne Excellentie
Matthew Neuhaus.
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Collectie Paul Rijkens
Wiegman, De Smet, Sluijters
22 februari t/m 1 november 2020
Paul Rijkens was één van de meest invloedrijke Nederlanders van de vorige
eeuw. Hij was de grote man achter multinational Unilever. Als visionaire
captain of industry bewoog hij zich decennialang tussen de machtigen der
aarde. Naast topindustrieel, zakendiplomaat en mecenas was Paul Rijkens
kunstliefhebber en verzamelaar van eigentijdse kunst. Hij begon te ver
zamelen tijdens de hoogtijdagen van de Bergense School (1914–1925). In zijn
verzameling bevonden zich veel werken van kunstenaars die in Amsterdam
en Bergen hebben gewerkt, zoals Jan Sluijters, Leo Gestel, de broers
Wiegman, maar ook Belgische kunstenaars die naar Nederland waren
uitgeweken, zoals Gustave De Smet en Constant Permeke.
De verzameling van Rijkens viel na zijn dood in 1965 uiteen. Na jarenlang
speurwerk slaagde gastconservator Kees van der Geer erin de uitgebreide
collectie van ongeveer 500 schilderijen en 300 etsen te reconstrueren.
Een representatief deel hiervan was te zien in de tentoonstelling, veelal
werken uit particulier bezit die sinds 1960 niet meer in het openbaar te
zien waren geweest. Met deze tentoonstelling voegde het museum een
nieuw hoofdstuk toe aan de geschiedenis en de context van de eerste
expressionistische beweging van Nederland, de Bergense School.

bezoekers

25.114
in totaal

catalogi

504

aantal verkocht

bezoekerswaardering

8,5

gemiddeld
van 10

kees van der geer

9

rondleidingen

mediawaarde

93.405
in EUR

32

Stedelijk Museum Alkmaar

Jaarverslag 2020

33

34

Stedelijk Museum Alkmaar

Jaarverslag 2020

35

36

Stedelijk Museum Alkmaar

Jaarverslag 2020

37

75 jaar vrijheid
Verhalen om nooit te vergeten
14 maart t/m 16 augustus 2020
In het kader van 75 jaar vrijheid ging Stedelijk Museum Alkmaar in de regio
op zoek naar objecten uit de oorlog, met een verhaal om nooit te vergeten.
Het museum werkte daarvoor samen met het scholenproject ‘Oorlog in mijn
buurt’. Kinderen van groep 7/8 van de 1e Montessorischool gingen op bezoek
bij tien ouderen in Alkmaar en omgeving, tekenden hun herinneringen op en
verzamelden objecten bij deze herinneringen. Door middel van het doorgeven
van deze verhalen raakt de nieuwe generatie op de hoogte van de historie
van de Tweede Wereldoorlog.
Zittend aan tafel konden de bezoekers de daarop tentoongestelde objecten
bekijken. Zij luisterden naar de verhalen die met behulp van foto’s en geluid
verteld werden: over een afgekloven knoop, een zelfgemaakt autootje en een
stafkaart van de Duitsers. Een ontroerende tentoonstelling over een periode
die we nooit mogen vergeten.
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Victoriefonds Cultuurprijs
29 augustus t/m 22 november 2020

Iedere twee jaar reikt stichting Cultuurprijs regio Alkmaar drie cultuurprijzen uit aan kunstenaars, schrijvers en podiumkunstenaars die zich op een
bijzondere manier in hun vak onderscheiden en een relatie hebben met
de regio Alkmaar. Een vakjury onder leiding van een burgemeester uit de regio
benoemt de genomineerden en kent de prijzen toe. Ook roept zij de winnaar
uit van de Jong Talent Prijs. In de Kleine Zaal van het museum was werk te
zien van de drie genomineerden voor de Visuele Kunsten, wat een verrassend
goede combinatie opleverde.
Van Elly Baltus, beeldhouwer en penningkunstenaar, waren behalve een
zeer diverse verzameling penningen ook vier modellen te zien. De modellen
betroffen beelden van historische figuren die Baltus maakte voor de open
bare ruimte in de regio Alkmaar.
Lonneke de Groot fotografeert stillevens die zij creëert van papier, aangevuld met echte objecten. Op zaal waren van haar drie series foto’s te zien,
een aantal met verwijzingen naar bekende werken uit de kunstgeschiedenis.
De uiteindelijke winnaar van de Cultuurprijs Visuele Kunsten was schilder
en tekenaar Dirck Nab. Hij woont in Bakkum en die omgeving inspireert
hem tot het maken van vele tekeningen. In de tentoonstelling waren van hem
werken van verschillende grootte te zien, uitgevoerd in houtskool, krijt
en olieverf. Allemaal hadden die hetzelfde onderwerp: het duinlandschap.
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Weids! Het Noord-Hollandse
landschap verbeeld
28 november 2020 t/m 22 augustus 2021

gast

2

conservatoren

Het Noord-Hollandse landschap vormt door de eeuwen heen een
bron van inspiratie voor veel kunstenaars, waarbij vaak dezelfde thema’s
centraal staan: water en dijken, duinen, sluizen en gemalen, molens,
stolpboerderijen, dorpen en steden.
Voor Weids! zocht het museum contact met Hoogheemraadschap Hollands
Noorderkwartier. Dit waterschap beschikt niet alleen over grote deskundig
heid over het landschap, maar bouwde in de loop van de tijd ook een
omvangrijke collectie objecten op uit de zestiende tot en met de eenen
twintigste eeuw. Gastconservatoren Diederik Aten en Ingrid Oud selec
teerden aan de hand van eerdergenoemde thema’s werken uit zowel de
collectie van het Hoogheemraadschap als onze collectie. Er zijn bijzondere
werken te zien van onder andere de zeventiende-eeuwse meesters Claes
van der Heck en Hendrick Vroom, van grote namen uit de Bergense School
als Leo Gestel en Arnout Colnot, van de aan de Cobra-groep gelieerde
Eugène Brands en zelfs van striptekenaar Peter Pontiac en illustrator Joost
Veerkamp.

tentoonstellings

48

objecten

dagen

16

te zien

Schilderijen en tekeningen, maquettes en gegraveerde glazen vormen
samen een kleurrijk en voor veel bezoekers herkenbaar geheel. De in NoordHolland bijna altijd zichtbare horizon loopt als een eindeloze streep door
de tentoonstelling en verbindt alles.
In de Kleine Zaal kunnen de bezoekers een doorlopende film bekijken
van kunstenaar Pé Okx. Gedurende een jaar wandelde hij één dag per maand
van zonsopgang tot zonsondergang over de Westfriese Omringdijk tot
de cirkel rond was. Om de drie meter maakte hij een foto recht voor zich uit.
De ruim veertigduizend foto’s die zijn wandelingen opleverden, monteerde
Okx tot een film van 45 minuten. Zo maakte hij de beleving van tijd en
landschap tot kunstwerk, wat veel bezoekers ertoe verleidt de volle drie
kwartier te blijven kijken.
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Begunstigers

vrienden

276
museum

Fonds 21
Gemeente Alkmaar
Gifted Art
De GijselaarHintzenfonds
Jaap Harten Fonds
Particuliere giften
Prins Bernhard Cultuurfonds
Rabobank Alkmaar
Samenwerkende Maritieme Fondsen
Scheepvaartmuseum
Stichting Victor
Stichting Pieter Haverkorn van Rijsewijk
Vereniging Vrienden Nieuwe Kunst 1900
Vrienden, Schutters en Bergense School Kringleden
Zabawas

leden kring

48

bergense school

Stichting Victor

bedrijfs
vrienden

32

schutters
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De bewegwijzering in het museum werd in 2020 geheel herzien en in de huisstijl uitgevoerd.
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Bruiklenen en aanwinsten

Uitgaande bruiklenen
Kortdurend
Museum In ’t Houten Huys,
Nederland
Speelgoed
Tweede helft 2020
Houten broodkar, objectnummer
00914
Houten zwart/geel rijtuig met glazen
ramen, objectnummer 00968
Metalen graanweegbus, object
nummer 00048C
Kunstmuseum Basel, Zwitserland
West Meets East in Dutch Art
of the 17th Century
31–10–2020 t/m 14–02–2021
Caesar Boetius van Everdingen,
Portret van Wollebrand Geleynsz
de Jongh (1594–1674), objectnummer 020926
Langdurend
Historische Vereniging Heiloo,
Nederland
Vaste opstelling nieuwe
museumgebouw
Sarcofaag van rode zandsteen,
opgegraven te Heiloo, objectnummer
030877
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	Inkomende bruiklenen
Kortdurend
Particuliere collectie, Nederland
11–03–2020 tot overgang naar
schenking 2020
Leo Gestel, Belgische vluchtelingen,
1914, aquarel op papier, object
nummer 030936
Renée Smithuis, Nederland
Wisselmodule papier Bergense
Schoolzaal
19–02–2020 t/m 31–08–2020
Mommie Schwarz, Danseuse de
Delphi, 1924, litho op papier
Mommie Schwarz, Montauban, 1925,
krijttekening op papier
Else Berg, Montauban, 1925, aquarel
op papier
Particuliere collectie, Nederland
Wisselmodule papier Bergense
Schoolzaal
15–07–2020 t/m 01–03–2021
Piet Wiegman, Zelfportret met
beeldje en crucifix, houtsnede
op papier

Tentoonstellingsbruiklenen

—	Groninger Museum, Huis in de
beemster, Leo Gestel
Collectie Paul Rijkens. Wiegman,
—	Kunsthandel E.J. van Wisselingh
De Smet, Sluijters
& Co., Don Quixote and Sancho
22–02–2020 t/m 01–11–2020
Pancha, Toon Kelder
—	Particuliere collectie, Stilleven
—	Singer Laren, Rog tegen grijze
met fruit op vergiet, Piet Wiegman
achtergrond, Walter Vaes
—	Particuliere collectie, Paard en
—	Singer Laren, Naakt met parelsnoer
rijder, Toon Kelder
en kam, Jan Sluijters
—	Particuliere collectie, Moeder en
—	Singer Laren, Interieur met
kind, Toon Kelder
halfnaakt in stoel – Atelierhoek
met model, Jan Sluijters
—	Particuliere collectie, Chrysanten
in glazen vaas en tinnen schaal met —	Singer Laren, Vrouwelijk naakt
op een sofa, Jan Sluijters
fruit, Jan Sluijters
—	Particuliere collectie, Amerikaanse
—	Particuliere collectie, Portret van
torenvalk, Willem Hendrik van
mevrouw Bertha Julia Rijkens-Culp
den Berg
(1884–1958), Jan Sluijters
—	Particuliere collectie, Oude
—	Studio 2000 Blaricum,
boerderij, Gustave De Smet
Winterlandschap, Constant
—	Particuliere collectie, Bloeiende
Permeke
boomgaard, Matthieu Wiegman
—	Studio 2000 Blaricum, Liggend
—	Particuliere collectie, Baadster,
naakt, Isaac Israels
Toon Kelder
—	Particuliere collectie, Italiaans
—	Particuliere collectie, Ransuil,
schilder in zijn atelier, Jan Sluijters
Willem van den Berg
—	Particuliere collectie, Liggend
halfnaakt – Portret van actrice Mien —	Particuliere collectie,
Keukeninterieur met stoel,
Duymaer van Twist, Isaac Israels
Matthieu Wiegman
—	Particuliere collectie, Zittend
—	Particuliere collectie, Gevild konijn,
naakt, Toon Kelder
Walter Vaes
—	Particuliere collectie, Portret
van mevrouw Kelder in rood,
—	Unilever n.v., Portret van
Toon Kelder
dr. Paul Rijkens (1888–1965),
Jan Sluijters
—	Particuliere collectie, Oiseau,
Toon Kelder
—	Unilever n.v., Portret van mw.
—	Simonis & Buunk, Stilleven met
Sluijters, Jan Sluijters
bloemen, Toon Kelder
—	Unilever n.v., Stilleven, bloemen
en appelen; op schoorsteen
—	Particuliere collectie, Visch op
blauwe tegel, Arnout Colnot
schotel, Walter Vaes
—	Particuliere collectie, Zelfportret
—	Particuliere collectie, Boeket met
in kostuum, G.H. Breitner
pioenrozen en irissen in blauwe
—	Particuliere collectie, Stilleven
vaas, Jan Sluijters
met narcissen in tinnen schaal,
—	Particuliere collectie, Bloem
Jan Sluijters
stilleven met kan, Leo Gestel
Jaarverslag 2020
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—	Particuliere collectie, Portret van
Mevrouw Rijkens-Scales,
Jan Bogaerts
—	Particuliere collectie, Stilleven
met groene kan, Manuel Ortiz
de Zarate
—	Caldic collectie, Museum
Voorlinden, Zittend naakt (Greet),
Jan Sluijters
—	Particuliere collectie, Stilleven
met kreeft en appelen, Walter Vaes
—	Particuliere collectie, Delftswitte
kom met eieren op dienblad,
Jan Bogaerts
—	Museum Plantin-Moretus,
Slokop/La Goulue, Walter Vaes
—	Museum Plantin-Moretus, Slokop,
Walter Vaes
—	Museum Plantin-Moretus,
De schadelijke insecten (invasie
der insecten), Walter Vaes
—	Particuliere collectie, Interieur
met twee vrouwen en een hond –
De roman, Jan Sluijters
—	Particuliere collectie, Meisje in
blauwe jurk, Walter Vaes
—	Particuliere collectie,
Zonnebloemen, Leo Gestel
—	Particuliere collectie, Figuur in
brons, Toon Kelder
—	Museum Dr. Guislain, Meisje met
hond, Alexandrine
—	Museum Dr. Guislain, Vissers in het
park, Alexandrine
—	Particuliere collectie, Twee peren,
Walter Vaes
—	Particuliere collectie, Geplukte
kippen, Walter Vaes
—	PMMK Oostende, Vissersdorp,
Gustave De Smet
—	Particuliere collectie, Naakt
in bontmantel met magnolia’s,
Jan Sluijters
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—	Particuliere collectie, Zonnig
landschap - Herfst in het
Vondelpark, Gustave De Smet
—	Particuliere collectie, Goudvissen,
G.W. Dijsselhof
—	Particuliere collectie, Naakt op
de rug gezien, Toon Kelder
—	ARKAS Art Department, Naakt
met badmantel, Theo van
Rijsselberghe
75 jaar vrijheid. Verhalen om nooit
te vergeten
14–03–2020 t/m 16–08–2020
—	Particuliere collectie, Zelfgemaakt
speelgoed autootje/treintje
—	Particuliere collectie, Tafeltje met
getekende herinneringen op de
onderkant uit gevangenis Vught
—	Particuliere collectie, 2 struikel
stenen (met Joodse namen erin
gegrafeerd)
—	Particuliere collectie, Havdalah
kaars voor bij het einde van Sjabbat
—	Particuliere collectie, 5 overzichts
kaarten
Gijsbert Fontein Verschuir
(Alkmaarders op de kaart)
26–05–2020 t/m 02–02–2021
—	Particuliere collectie, Troffel
—	Particuliere collectie, Bord
—	Particuliere collectie, Bord,
Villeroy & Boch
—	Particuliere collectie,
Silhouetportret van Gijsbert
Fontein Verschuir
—	Particuliere collectie,
Silhouetportret van Cornelia
Frederica De Dieu
Victoriefonds Cultuurprijs
29–08–2020 t/m 22–11–2020

—	Particuliere collectie, Duingebied
bij Egmond 2020, Dirck Nab
—	Particuliere collectie,
Duinlandschap 2016, Dirck Nab
—	Particuliere collectie, Kust NoordHolland, Dirck Nab
—	Particuliere collectie, Only
Sometimes on Late Afternoons,
Lonneke de Groot
—	Particuliere collectie, Lemon
Studies, Lonneke de Groot
—	Particuliere collectie, Lemon
Studies, Lonneke de Groot
—	Particuliere collectie, Lemon
Studies, Lonneke de Groot
—	Particuliere collectie, Heda,
Lonneke de Groot
—	Particuliere collectie, Heda,
Lonneke de Groot
—	Particuliere collectie, Heda,
Lonneke de Groot
—	Particuliere collectie, Vrouwen
uit het verzet, Elly Baltus
—	Particuliere collectie, Maerten van
Heemskerck, Elly Baltus
—	Particuliere collectie, Time based:
Running Round, Elly Baltus
—	Particuliere collectie, Time based:
Killing Time, Elly Baltus
—	Particuliere collectie, Time based:
Waiting for the Bus, Elly Baltus
—	Particuliere collectie, Zwembad
serie: Povoer Passion Perfection,
Elly Baltus
—	Particuliere collectie, Zwembad
serie: Struggle Battle Beauty,
Elly Baltus
—	Particuliere collectie, Zwembad
serie: Forwards Backwards,
Elly Baltus
—	Particuliere collectie, Men at
Work serie: Carpentry Sawing,
Elly Baltus

—	Particuliere collectie, Men at Work
serie: At the Office, Elly Baltus
—	Particuliere collectie, The
Architecture of the Mind serie:
House, Elly Baltus
—	Particuliere collectie, The
Architecture of the Mind serie:
Vermeer, Elly Baltus
—	Particuliere collectie, The
Architecture of the Mind serie:
The Head/Leporello, Elly Baltus
—	Particuliere collectie, Climbing
Mountains, Reflections in Water,
Elly Baltus
—	Particuliere collectie, CultureNature, Elly Baltus
—	Particuliere collectie, How Many
Times, How Many More, Elly Baltus
—	Particuliere collectie, Dust to
Dust, Elly Baltus
—	Particuliere collectie,
Jam Tomorrow, Elly Baltus
—	Particuliere collectie, A.R.
Holstpennin, Elly Baltus
—	Museum Kranenburgh, Schets
ontwerp Jan Jansz Weltevree,
Elly Baltus
—	Particuliere collectie, Schets
ontwerp Jan van Scorel, Elly Baltus
—	Particuliere collectie, Kalevala,
Elly Baltus
—	Particuliere collectie, Men at
Work serie: Symbiose – Buren,
Elly Baltus
Weids! Het Noord-Hollandse
landschap verbeeld
28–11–2020 t/m 22–08–2021
—	Hoogheemraadschap Hollands
Noorderkwartier, ’t Hooghheem
raetschap van de Uytwaterende
Sluysen in Kennemerlandt ende
West-Vrieslandt, Jan Jansz Dou
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—	Hoogheemraadschap Hollands
Noorderkwartier, Groenlandschap,
Jaap Min
—	Hoogheemraadschap Hollands
Noorderkwartier, Schermermolens
aan de noordoostzijde van de
Schermer tussen Shermerhorn
en Ursem, Arnout Colnot
—	Hoogheemraadschap Hollands
Noorderkwartier, Boerderijen in
een winterlandschap te Wieringen,
Wouter Ydo
—	Hoogheemraadschap Hollands
Noorderkwartier, Hondsbossche
Zweewering, Dirk Trap
—	Hoogheemraadschap Hollands
Noorderkwartier, Vissers op
het strandhoofd bij Camperduin,
Maarten Arnoldus Huysman
—	Hoogheemraadschap Hollands
Noorderkwartier, Westfriese
Omringdijk, Doris Groeneveld
—	Hoogheemraadschap Hollands
Noorderkwartier, Gezicht op
Zaandam met de Hondsbossche
Sluis, de Kleine sluis en de
Duikersluis, vanaf de Buitenzaan,
Frans Mars
—	Hoogheemraadschap Hollands
Noorderkwartier, Winter ’81–82
Schardam, Ariën van Waterland
—	Hoogheemraadschap Hollands
Noorderkwartier, Naar de Zaan II,
J. de Carpentier
—	Hoogheemraadschap Hollands
Noorderkwartier, Gemaal Lely,
Anoniem
—	Hoogheemraadschap Hollands
Noorderkwartier, De Dijk,
Piet Lont
—	Hoogheemraadschap Hollands
Noorderkwartier, Hensbeker van
de polder Overweere, Anoniem
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—	Hoogheemraadschap Hollands
Noorderkwartier, Winter, Friso
ten Holt
—	Hoogheemraadschap Hollands
Noorderkwartier, Wapenbord van
het waterschap De Schermeer,
Anoniem
—	Hoogheemraadschap Hollands
Noorderkwartier, Compositie
85–16, Ben Huisman
—	Hoogheemraadschap Hollands
Noorderkwartier, Tulpenvelden,
Holland, Ronald Boonacker
—	Hoogheemraadschap Hollands
Noorderkwartier, Polderland
schap I, Pau Overhaus
—	Hoogheemraadschap Hollands
Noorderkwartier, Buitenruimte
nr. 2–1, Helmuth van Galen
—	Hoogheemraadschap Hollands
Noorderkwartier, Molen de Guit
en de Westzaner Sluis gezien
vanaf de Westzander polder,
Frans Mars
—	Hoogheemraadschap Hollands
Noorderkwartier, Amerikaanse
Windmotor De Hercules, Peter
Pontiac
—	Hoogheemraadschap Hollands
Noorderkwartier, Landschap,
Eugène Brands
—	Hoogheemraadschap Hollands
Noorderkwartier, Dwarsdoorsnede
van een zeedijk, Henk Tol
—	Hoogheemraadschap Hollands
Noorderkwartier, Gezicht op
de Zaan, Frans Mars
—	Hoogheemraadschap Hollands
Noorderkwartier, Gelegenheids
glas ‘Het Wel Vaaren van de
Stadt Edam’, Anoniem
—	Hoogheemraadschap Hollands
Noorderkwartier, Gouache van een

landschap met knotwilgen, Ariën
van Waterland
—	Hoogheemraadschap Hollands
Noorderkwartier, Waterland,
P.Th.(Bob) Immink
—	Hoogheemraadschap Hollands
Noorderkwartier, Boerderij Kout,
J.C. Bander
—	Hoogheemraadschap Hollands
Noorderkwartier, Zeesluis Edam,
J.C. Bander
—	Hoogheemraadschap Hollands
Noorderkwartier, Kolhorn,
Dirk Breed
Aankopen
John Roording, Rosmalen
—	Jaap Hemelrijk, Gezicht op de
Accijnstoren te Alkmaar, 1942,
olieverf op doek, 42,2 x 35,5 cm
Catawiki
—	Piet van Wijngaerdt, ‘Over de
nieuwe Strooming in de Heden
daagsche Schilderkunst
verlucht met 35 reproductieen’,
Het Signaal I, Bussum 1916
—	Piet van Wijngaerdt, Het Signaal II,
Amsterdam 1917
Particuliere eigenaar
—	Dirk Filarski, Skistilleven, 1915,
olieverf op doek, 140 x 230 cm
Van Zadelhoff Veilingen & Taxaties
—	Else Berg, Drie mannen,
ca.1927–1928, lithografie/houts
kool, 52 x 45 cm

Particuliere eigenaar
—	Piet Wiegman, Portret van Henri
Le Fauconnier, ca.1917, aquarel,
95 x 65 cm
Particuliere eigenaar
—	Henri Le Fauconnier, Gezicht op de
Sloterkade in de winter, ca.1916,
olieverf op doek, 110,5 x 71,5 cm
Veilinghuis De Eland
—	Gerrit Willem van Blaaderen,
Herfst in Bergen, ca.1921, aquarel,
92 x 81 cm
Schenkingen
Particuliere schenking
—	Dirk Filarski, Voor de vuilnisbelt,
1933, olieverf op doek, 140 x 140 cm
Particuliere schenking
—	Piet Wiegman, Kop Piet Boender
maker, 1930, palissanderhout, 17 cm
—	Piet Wiegman, Bloementuin achter
huisje, 1912, Oost-Indische inkt
op papier, 47 x 63 cm
—	Piet Wiegman, Vrouw in interieur,
1924–1925, olieverf op doek,
48 x 146 cm
—	Piet Wiegman, Stilleven met servies
en stolp, ca.1917, aquarel op papier,
65 x 50 cm
—	Piet Wiegman, Portret Piet
Wiegman en Janna Formijne,
houtsnede, 39,5 x 35,3 cm
Particuliere schenking
—	Leo Gestel, Belgische vluchte
lingen, 1914, verschillende tech
nieken (o.a. aquarel, pastel
en gewassen inkt) op papier,
61,4 x 84,2 cm
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—	Dirk Filarski, Dennen in sneeuw
(Cheralpen), 1917, olieverf op doek,
90 x 65 cm
Renée Smithuis
—	Piet van Wijngaerdt, Het hoekje
in zijn atelier met schildersezel, olieverf op doek,
68 x 56 cm, voormalige collectie
Pim Jacobs
—	Henri Le Fauconnier, Stilleven
met zwaantje, ca.1922, gemengde
techniek, 75 x 55 cm

—	Wim Oepts, Portret van Charley
Toorop, olieverf op doek,
58,4 x 48,6 cm
—	Jan van Herwijnen, Boom in bloei,
olieverf op doek, 58,4 x 67,2 cm
—	Piet Wiegman, Landschap bij Groet,
aquarel, 44,7 x 60,7 cm

Marja Hogenes-van Buel
—	Karel Colnot, Landschap, litho,
54,4 x 40,8 cm
N.J. Hoebe, Alkmaar
—	Enkele porseleinen borden van
Hotel Toelast Alkmaar
Willem Russell, Amsterdam
—	Pieter van Schaeyenborgh,
Visstilleven met kat en dode
vogels, ca.1650, olieverf op
paneel, 49 x 62 cm
Kegelbond Noord-Holland Noord,
afdeling Alkmaar
—	Diverse voorwerpen van de
Kegelbond, zoals trofeeën,
medailles, vaantjes en penningen,
een prent en een schaal
Legaat Merit Jelgersma
—	Arnout Colnot, Landschap met een
boot in een sloot, olieverf op doek,
51,3 x 61,4 cm
—	Johannes Bosboom, Interieur Grote
Kerk Alkmaar, potlood op papier,
64,2 x 54,2 cm
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Tentoonstellingszaal Victorie!
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Conserveren en restaureren

Else Berg, tekening in krijt,
objectnummer 20125
Door Thea Vorstman en Floor
Meijboom: tekening is reeds eerder
opgezet op 400 gr zuurvrij karton
door middel van het doorhalen van
strookjes Japans papier. Alleen die
onder en boven zijn aangezet zijn
doorgehaald. Hier is niets aan ver
anderd. Er is een nieuw passepartout gesneden waarin het object is
opgezet. Het geheel is ingelijst in een
nieuwe lijst.
Else Berg, Markt, tekening in zwart
krijt, objectnummer 30898
Door Thea Vorstman en Floor
Meijboom: object is uit de
beschadigde oude lijst gehaald. Het
object zat los tussen glas en karton
geklemd. Het object is aan de achter
zijde droog gereinigd met Smoke
sponge. Er zijn strookjes Japans papier
aangezet en twee kleine scheurtjes
zijn gerepareerd. Een kleine be
schadiging links onder is geretou
cheerd met zwart krijt. De strookjes
Japans papier zijn doorgehaald door
een 400 g museumkarton. Er is een
nieuw passe-partout gesneden maat
40 x 50 cm. Het object is ingelijst in
een nieuwe lijst.
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Petrus Wijgaerdt, bootjes tekening
in zwart krijt of houtskool,
objectnummer 30833
Door Thea Vorstman en Floor
Meijboom: schetsboekblad is droog
gereinigd aan de achterzijde met
Smokesponge. Er zijn strookjes
Japans papier aangezet. De strookjes
Japans papier zijn doorgehaald door
een 400 g museumkarton. Er is een
nieuw passe-partout gesneden maat
40 x 50 cm.
Arnout Colnot, Molen, krijtlitho,
objectnummer 20883
Door Thea Vorstman en Floor
Meijboom: object is aan de achter
zijde droog gereinigd met Smoke
sponge. Hij golft enigszins aan de
bovenzijde en is gevlakt in de pers.
Dit heeft een weinig effect gehad.
Er zijn strookjes Japans papier aan
gezet hiermee is het object in een
nieuw passe-partout gemonteerd
40 x 50 cm.
Leo Gestel, Mevrouw Lubbers,
tekening in krijt, objectnummer
20210
Door Thea Vorstman en Floor
Meijboom: tekening zit goed ingelijst.
De tekening golft vooral rechtsboven
en het krijt is gefixeerd. De tekening

is in een hard/soft sandwich gevlakt
in de pers. Daarna is deze weer
gemonteerd in zijn passe-partout
en ingelijst in de bestaande lijst.
Willem van de Velde de Oude,
Episode uit de Slag op de Sont,
ca. 1660, pen en olieverf op doek,
objectnummer 021313
Door Caroline van der Elst: volledige
restauratie, te voltooien in 2021.
Met bijdragen van het Scheepvaart
museum Amsterdam en de Samen
werkende Maritieme Fondsen
(Vaderlandsch Fonds ter aanmoedi
ging van ’s-Lands Zeedienst, de
Directie der Oostersche Handel en
Reederijen en de Vereeniging de Prins
Hendrik Stichting).

Vijf behangselstukken uit pand
Langestraat 43, 1791, olieverf
op doek, objectnummers
020526–020530
Door De Groot Schilderijenrestauratie
in samenwerking met vier studenten
van de opleiding tot restaurator
van de Universiteit van Amsterdam:
conservering en presentabel maken,
op zaal uitgevoerd, voor de ogen
van het publiek. Dit is een meerjarig
project, dat waarschijnlijk in
2022–2023 voltooid is.

Pieter van Schaeyenborgh,
Visstilleven met kat en dode vogels,
ca.1650, olieverf op paneel,
objectnummer 030921
Door Boeijink, Boekel, Van der Knaap
Schilderijenrestauratie: conservering
en presentabel maken.
Drie portretten uit de collectie
Nijenburg (bruikleen Stichting Van
Foreest en Van Egmond van de
Nijenburg), te weten de anonieme
zeventiende-eeuwse portretten van
Jorden van Foreest en Dirk van
Foreest, olieverf op paneel,
inventarisnummers 027011 en 027018,
en Jacob Wabens portret van Jacob
van Foreest, 1611, olieverf op paneel,
objectnummer 027016
Door Boeijink, Boekel, Van der Knaap
Schilderijenrestauratie: conservering
en presentabel maken.
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Publicaties en lezingen

Christi M. Klinkert
‘Waarom er geen “Alkmaarse school” bestaat.’
Symposium Pieter de Hooch: een typisch Delftse schilder, Museum
Prinsenhof Delft en RKD – Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis
Museum Prinsenhof Delft, 15 januari 2020

		Publicaties
‘Only the second retrospective ever devoted to Pieter de Hooch reveals
new evidence about the crucial role Delft played in his work’
Christi M. Klinkert
in The Burlington Magazine 162 (2020) nr.1409, pp.136–139.
Bespreking van de tentoonstelling Pieter de Hooch in Delft: From the Shadow
of Vermeer in Museum Prinsenhof Delft.
‘Covid, Curators and Blockbuster Exhibitions’
Christi M. Klinkert met Marjorie E. Wieseman en Aleksandra Janiszewska
in CODARTfeatures, geplaatst 27–05–2020, www.codart.nl
‘Belegering in beeld. Het beleg van Alkmaar (1573) in nieuwsprenten
en schilderijen’
Christi M. Klinkert
op Dutch Revolt, dutchrevolt.leiden.edu
Bijdrage ter gelegenheid van de pensionering van Anton van der Lem.
		Lezingen
Marjan van Heteren
‘Aanleg is niet alles, wie iets wil bereiken kan dat, ook al heeft hij talent,
slechts door hard werken.’
Inleiding op de tentoonstelling De Toorop Dynastie en totstandkoming ervan.
Ledenevent Muze/AVRO, 13 en 20 januari 2020
‘Aanleg is niet alles, wie iets wil bereiken kan dat, ook al heeft hij talent,
slechts door hard werken.’
Inleiding op de tentoonstelling De Toorop Dynastie en totstandkoming ervan.
Lezing voor Museumkaarthouders, 14 januari 2020
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Opening Collectie Paul Rijkens in de Grote Kerk op 21 februari 2020.
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Raad van Toezicht
Bericht

verschillende compensatieregelingen. De museumorganisatie wist flexibel
in te spelen op de nieuwe omstandigheden door de programmering aan te
passen en verschillende nieuwe online activiteiten te ontwikkelen. Het contact
met de bezoekers en de achterban bleef daardoor intact. Het was verheu
gend te constateren dat het museum na de heropening ondanks de beper
kende maatregelen weer goed werd bezocht. Aan het eind van dit verslagjaar
ging het museum opnieuw in lockdown. De Raad van Toezicht blijft alert
om de continuïteit van het museum te bewaken voor het geval de effecten
van de coronacrisis langer blijven duren.

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 Raad van Toezicht van Stedelijk Museum Alkmaar heeft afgelopen jaar
zes maal vergaderd, waarvan verschillende malen online vanwege de
coronamaatregelen. De jaarrekening over 2019 is besproken in aanwezigheid
van de externe accountant en goedgekeurd. Jaarrekening, begroting en
jaarplan zijn behandeld en goedgekeurd. Ook de kwartaalrapportages van de
directie zijn stelselmatig besproken. In het kader van zijn adviesfunctie heeft
de Raad van Toezicht met de directeur en stafleden van gedachten gewisseld
over het doelgroepenbeleid en is een werksessie gewijd aan het stake
holdersbeleid. Ten behoeve van de gedachtenvorming over de vernieuwing
van de permanente presentatie van het museum heeft de Raad van Toezicht
samen met de directeur-bestuurder een werkbezoek gebracht aan het
vernieuwde Museum De Lakenhal in Leiden. Tevens is er aandacht geweest
voor de Code Diversiteit & Inclusie, op welk terrein Stedelijk Musuem Alkmaar
dit jaar de nodige stappen heeft gezet. De voorzitter van de Raad van Toezicht
heeft de directeur-bestuurder bij gelegenheid gesteund in het creëren van
draagvlak bij het gemeentebestuur.

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 acht principes van
de Governance Code Cultuur en past deze toe. De samenstelling, de ver
antwoordelijkheden 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. De statuten van de stichting zijn in 2019
geactualiseerd en in lijn gebracht met de vernieuwde Governance Code
Cultuur.
		2020

Aan het eind van het verslagjaar heeft een delegatie van de Raad van Toezicht,
na enkele 360-graden gesprekken in de organisatie, een evaluatiegesprek
gevoerd met de directeur-bestuurder. Daarnaast heeft de raad een
zelf evaluatie gehouden. De uitkomsten van de zelfevaluatie zijn vastgelegd,
gedeeld met de directeur-bestuurder en omgezet naar actiepunten
die in het reguliere overleg van de Raad van Toezicht worden gevolgd.

Ook voor de Raad van Toezicht was 2020 een buitengewoon jaar. De zorg
over de negatieve effecten van de coronacrisis voor het museum noopte tot
extra aandacht. Kort na het uitbreken van de coronacrisis werden twee extra
vergaderingen belegd om de gevolgen voor het museum in kaart te brengen
en te spreken over de wijze waarop het bestuur de effecten wilde opvangen.
Het doet deugd te constateren dat Stedelijk Museum Alkmaar er in 2020,
onder andere door een gezonde algemene reserve en effectieve besparings
maatregelen, vooralsnog in is geslaagd de coronacrisis het hoofd te bieden.
Het museum heeft slechts beperkt een beroep hoeven doen op de
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		 Leden van de Raad van Toezicht
Gerrit Valk, voorzitter
Christel Portegies, vicevoorzitter
Marjolein Warburg
Bart Rutten
Jasme Leenaars
Gerrit Valk
benoemd t/m 31 oktober 2022
Christel Portegies
benoemd t/m 31 augustus 2022
Marjolein Warburg
benoemd t/m 31 juni 2021
Bart Rutten
benoemd t/m 31 december 2023
Jasme Leenaars
benoemd t/m 31 december 2024
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Leerlingen van een VMBO-klas volgen het lesprogramma
Curatorlab.
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		Directie

Organigram

Patrick van Mil 			

Directeur-bestuurder

		 Financiën en Bedrijfsvoering
Peter Sieben 			

Hoofd Financiën en Bedrijfsvoering

		 Team Administratie en Ondersteuning
Raad van Toezicht

Directeur-Bestuurder

Afdeling Financiën
en Bedrijfsvoering

Afdeling Collectie
en Presentatie

Afdeling Marketing
en Development

		Financiële en
personele
administratie

		Collectie

		Marketing en
development

Nathalie Overtoom 		
Marja Boekel 			
Iris van Beusekom 		
Cato Boerma		

		Presentatie

Bedrijfsadministrateur
Medewerker financiële administratie
Managementassistent
Personeelsadministratie

		 Team Techniek
Sjoerd Appelman 		
Willem Kalsbeek 		

Coördinator Techniek
Medewerker Techniek

		 Team Publiek
		 Winkel en Café

		Ondersteuning
		Team Publiek
		Team Techniek
		Vrijwilligers
gastheerschap

78

Stedelijk Museum Alkmaar

		Educatie
		Vrijwilligers
collectiebeheer

		Vrijwilligers
winkel en café

Natascha de Boer 		
Coördinator Team Publiek
Jacob de Boer 			
Dagcoördinator/Publieksmedewerker
Eric van der Es 			
Dagcoördinator/Publieksmedewerker
Margo Pennings 		
Dagcoördinator/Publieksmedewerker
Bernadette Schmidt
Dagcoördinator/Publieksmedewerker
John Valkering 			
Dagcoördinator/Publieksmedewerker
Dirk Bakker			Publieksmedewerker
Anja Le Feber 			
Publieksmedewerker
Marianne Koenz 		
Publieksmedewerker
Saskia te Lindert 		
Publieksmedewerker
Bob Muskee			Publieksmedewerker
Karin Regeling 			
Publieksmedewerker
Frank Alleman 			
Publieksmedewerker invalkracht
Cindy Beets 			
Publieksmedewerker invalkracht
Elvira van den Berg		
Publieksmedewerker invalkracht
Liza Beunder			
Publieksmedewerker invalkracht
Theo Heeren			
Publieksmedewerker invalkracht
Lisa Kloosterman 		
Publieksmedewerker invalkracht
Ineke Komen 			
Publieksmedewerker invalkracht
Ger Schaap			
Publieksmedewerker invalkracht
Ingrid Völke 			
Publieksmedewerker invalkracht
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		 Marketing en Development
Eva Groentjes 			
Nadine Filarski 			
Ilse Rus 			
Marja Boekel 			

Hoofd Marketing en Development
Medewerker Sponsorships en Begunstigers
Medewerker Communicatie en PR
Coördinator museumwinkel

		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
Charlotte Hoitsma		
Junior-conservator
Georgine van der Lugt		
Junior-conservator
Sara Bletz 			
Projectleider Tentoonstellingen
Sanne Bruin 			
Registrar
Inge Jolijn Schoone 		
Registrar
Margreet Snijders 		
Medewerker Collectiebeheer
Saskia Nyst 			
Educator
Veerle van Veen 		
Educator
Cindy Beets			
Medewerker Reserveringen
Marjan Pantjes			Onderzoeker
Lisa Kloosterman		
Documentalist
Diederik Aten			Gastconservator
Kees van der Geer 		
Gastconservator
Ingrid Oud			Gastconservator
Gary Schwartz			Gastconservator
Renée Smithuis 		
Gastconservator
Ilja Veldman			Gastconservator
Amber Bijvoet			Museumdocent
Meandre Carmio 		
Museumdocent
Sara van Doorn 			
Museumdocent
Renske Gerstel 			
Museumdocent
Joke Houtkoper		
Museumdocent
Sandra Licht 			
Museumdocent
Rosina Loocks			Museumdocent
Suzanne Mascini 		
Museumdocent
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Lia Rood			Museumdocent
Marit Rutten			Museumdocent
Julia van Zelst 			
Museumdocent
Laura Zièck			Museumdocent
Marjorie van Beekum 		
Rondleider
Patricia Bracke-Logeman
Rondleider
Mieke Content 			
Rondleider
Ingrid Völke 			
Rondleider
		Vrijwilligers
Adri Leek
Alessandra van Broekhoven
Anja Dekker
Anke Verstraten
Anneke Bobeldijk
Annet Onderwater
Annet van Baarsen
Betty Kreuk
Brigit van Diepen
Carlos Gonzales Nino
Charlotte Afchard
Cok Sjoukens
Corry Schouten
Ger Reismeijer
Gerda van der Horst
Greet Oudhoff
Griet Dijkman
Hans Vogel
Henny Beemsterboer
Herman Dibbets
Ingen Struik
Jan Tromp
Jan Willem Tuinman
Jenny Tonneman
Jetty Groeneveld
Joke Boots
Loek Kamp
Loes Groen
Margriet van Woesik
Mea Read
Nieke Hilbrants
Olga Kruisbrink

Paulien de Jong
Raed Ayoud
Rebecca Wijker
Reyhan Akpinar
Reynout Scorea
Rika Rijnten
Ron Huijsman
Rosanne Kavelaars
Sissel de Vries
Stans Bronkhorst
Toos Engeringh
Trijntje Osinga
Wil Doodeman
William de Weert
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Kerncijfers personeel
in loondienst

		Aanstellingen
gemiddeld aantal fte's in 2020 			

23,88

		 Personen in dienstverband per 31 december 2020
dienstverband onbepaalde tijd			
25
dienstverband bepaalde tijd			
4
dienstverband totaal				29
Personeel schoont het papieren archief op tijdens de lockdown.

		 Personeel per 31 december 2020
vrouwen					18
mannen					11
totaal						29
		 Leeftijdsopbouw per 31 december 2020
t/m 29 jr					 1
30 t/m 39 jr					
3
40 t/m 49 jr					
5
50 t/m 59 jr					16
60 t/m 64 jr					
1
65+ jaar					 3
totaal						29
		 Gemiddelde arbeidsongeschiktheid
ziekteverzuim excl. zwangerschap		
zwangerschaps-/bevallingsverlof		
totaal ziek/zwanger in 2019			
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2,99%
0,20%
3,19%
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Allart van Everdingen, Waterval, ca.1662, Amsterdam, Trippenhuis.
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Verkorte jaarrekening

Deze verkorte jaarrekening is ontleend aan het financieel jaarverslag 2020
van Stichting Stedelijk Museum Alkmaar. Bij de volledige jaarrekening 2020
van Stedelijk Museum Alkmaar is door De Hooge Waerder Register
accountants b.v. op 29 april 2021 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
Inhaalslag collectie (project 2014–2019)
Bijdragen restauratie
en collectieverwervingen
Stipendium
Vrienden/Schutters/
Kring Bergense School
Sponsoring, giften en coronasteun
Subsidie Gemeente Alkmaar
Structurele subsidie
Vrijval reservering hogere premiedruk
Totaal Baten
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realisatie
2020

begroting
2020

realisatie
2019

252.826
87.859
10.270
350.955

187.200
81.220
10.000
278.420

369.608
143.592
19.487
532.687

28.367
–

163.200
–

157.700
641.600

9.962
2.273

11.480
2.273

62.126
22.727

22.378
50.030
113.010

25.000
16.397
218.350

23.646
16.397
269.793

in EUR
Lasten
Personele lasten
Personeel in loondienst
Uitzendkrachten/
overige tijdelijke inzet
Overige personeelskosten
Algemene lasten
Huisvesting
Kantoor- en organisatie
Marketing en communicatie
Collectie en tentoonstellingen
Tentoonstellingen
Inhaalslag collectie (project 2014–2019)
Aankopen museumcollectie
Overige museaal
Kapitaallasten
Afschrijvingen
Rente
Totaal Lasten

3.001.832 3.001.832 2.924.832
–
–
–
3.001.832 3.001.832 2.924.832

Resultaat
Mutaties continuïteitsreserve
Mutaties bestemmingsreserves
Mutaties bestemmingsfonds

3.465.797 3.498.602 4.381.715

Saldo

realisatie
2020

begroting
2020

realisatie
2019

1.594.347

1.635.569

1.604.356

108.285
157.444
150.638
79.105
107.000
89.339
1.781.737 1.900.013 1.844.333
447.597
240.610
75.035
763.242

455.958
242.000
75.500
773.458

439.039
208.748
73.779
721.566

316.100
–
29.757
131.639
477.496

493.500
514.213
–
646.990
25.000
55.664
155.950
182.865
674.450 1.399.732

273.966
14.568
288.534

274.742
14.568
289.310

274.030
19.923
293.953

3.311.009 3.637.231 4.259.584
154.788
-114.267
260.920
8.135

-138.629
-125.429
-32.700
19.500

122.131
150.456
-34.375
6.050

–

–

–
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Cijfers 2020

Balans
in EUR

in EUR
Activa
Materiële vaste activa
Verbouwing en inrichting
Inventaris en ICT
Vernieuwing vaste opstelling
Activa in ontwikkeling
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 31-12-20

per 31-12-19

55.780
79.252
777.535
100.928
1.013.495

64.784
79.262
1.016.885
–
1.160.931

42.688

49.821

	-41.544

80.835

19.442
74.198
227.475
2.249
47.678
371.042

54.700
–
173.427
92.472
35.366
355.965

953.425

462.673

2.339.106

2.110.225

Passiva
Stichtingskapitaal
Continuïteitsreserve
Bestemmingsreserves
Bestemmingsfonds
Langlopende schulden
Gemeente Alkmaar
Kortlopende schulden
Gemeente Alkmaar
Crediteuren
Loonheffing, pensioenpremies en PAWW
Omzetbelasting
Reserveringen vakantiegeld/-dagen
Nog te betalen bedragen
Vooruitontvangen schenkingen/subsidies
Totaal Passiva

per 31-12-20

per 31-12-19

362.661
632.848
51.908
1.047.417

476.928
371.928
43.774
892.630

415.000

622.500

207.500
191.485
76.542
–
92.712
103.817
204.633
876.689

207.500
78.594
80.569
5.824
107.396
69.266
45.946
595.095

2.339.106

2.110.225
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		 Verzelfstandiging, subsidiëring en begroting

		 Personele lasten

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.

De kosten van personeel in loondienst onderschrijden de begroting 2020
per saldo met ca. € 41.000, vanwege de niet ingevulde positie van een tijde
lijke projectleider, het vervroegd pensioen van twee publieksmedewerkers
(waarbij vervanging deels is uitgesteld tot in 2021) en de daling van het aantal
nog niet opgenomen verlofuren. De € 45.000 lagere kosten voor uitzend
krachten en overige externe inhuur is het resultaat van de landelijke museum
sluitingen en coronabeperkingen in het najaar. De overige personeelskosten
blijven ca. € 28.000 achter bij de begroting, vanwege de langer dan ver
wachte duur van de coronapandemie. Door het thuiswerken zijn namelijk de
reiskosten voor woon-werk en dienstreizen sterk gedaald, zijn trainingen
uitgesteld en vond het personeelsuitje voor alle medewerkers en vrijwilligers
geen doorgang.

Voor 2020 is door de gemeente Alkmaar aan het museum een exploitatie
subsidie van € 3.001.832 toegekend. De gemeentelijke subsidie voor 2021
bedraagt € 3.067.468. De jaaruitkomsten in de jaarrekening zijn afgezet tegen
over de bijgestelde begroting 2020 (vastgesteld op 10 april 2020). In deze
begroting was een schatting opgenomen voor de mogelijke gevolgen van
de coronapandemie voor de museumexploitatie in 2020.
		 Eigen en overige inkomsten museum
Het aantal bezoekers was in 2020 41.559 (2019: 64.576) en daarmee hoger
dan de 34.000 bezoekers waarmee is gerekend binnen de batenbegroting.
De inkomsten uit entreegelden zijn weliswaar ca. € 66.000 hoger dan begroot,
maar zijn ten opzichte van 2019 gedaald met ca. € 117.000. Deze daling
in bezoekcijfers en omzet is het directe gevolg van de coronapandemie.
Die resulteerde in landelijke museumsluitingen (13 maart t/m 31 mei, 5 t/m
18 november en vanaf 15 december) en vanaf 1 juni restricties aan het museum
bezoek en voor de horecavoorzieningen.
		 Sponsoring, giften en coronasteun
In 2020 heeft Stedelijk Museum Alkmaar een donatie ontvangen van € 127.500,
bestemd voor de vernieuwing van de museale presentatie die is gepland
in 2022. Deze bijdrage is onder vooruitontvangen bedragen gereserveerd
op de balans.
Voor de coronasteun heeft het museum aanspraak kunnen maken op de
eenmalige TOGS-bijdrage van € 4.000 van de rijksoverheid. Verder is door
het Mondriaan Fonds € 60.000 toegekend in het kader van de Compensatie
regeling Coronacrisis Musea 7500+ bezoekers. Vanwege de duur en gevolgen
van de pandemie is deze toekenning in de museumexploitatie verspreid
over de periode maart 2020 t/m augustus 2021.
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		 Algemene lasten
De huisvestingskosten onderschrijden de begroting 2020 met ca. € 8.000,
vanwege het lager dan verwachte energieverbruik als gevolg van de landelijke
museumsluitingen.
		 Collectie en tentoonstellingen
In 2020 is voor bijna € 30.000 aan aankopen gerealiseerd voor de museum
collectie. Verwervingen komen via de resultaatbestemming ten laste van een
speciale bestemmingsreserve voor collectieaankopen. Deze bestemmings
reserve wordt jaarlijks met € 25.000 vanuit de begroting gevoed, aangevuld
met eventueel ontvangen bijdragen en giften van derden voor collectie
aankopen.
De overige museale kosten blijven voor € 24.000 achter bij de begroting 2020
vanwege de door de pandemie uitgestelde restauratiewerkzaamheden.
De kosten en opbrengsten van tentoonstellingen en projecten worden
genomen in het jaar dat deze worden gepresenteerd aan het publiek. Binnen
de bijgestelde begroting was hiervoor in 2020 uitgegaan van € 493.500 aan
bruto lasten en € 163.200 aan opbrengsten, waardoor de netto kosten
begroting voor tentoonstellingen en projecten € 330.300 omvat. De gereali
seerde netto tentoonstellingskosten en projecten bedragen uiteindelijk
€ 287.733 in 2020, een daling van 13%. Na vaststelling van de bijgestelde
begroting 2020 heeft het museum toch nog moeten besluiten de kostbare
tentoonstelling over Allart van Everdingen/Reinaert de Vos te verplaatsen
naar 2021, ook vanwege de internationale bruiklenen. Daarvoor in de plaats
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is de met eigen collectie en regionale bruiklenen samengestelde
tentoonstelling Weids! over het Noord-Hollandse landschap gekomen.
Verder zijn bij de tentoonstelling Collectie Paul Rijkens geen fondsen bereid
gevonden voor een financiële bijdrage en liepen de kosten op als gevolg
van de verlenging.
De tot eind januari 2020 doorlopende tentoonstelling De Toorop Dynastie
heeft voor financiële ondersteuning kunnen rekenen op Fonds 21, Prins
Bernhard Cultuurfonds, Zabawas, Stichting Pieter Haverkorn van Rijsewijk,
De Gijselaar-Hintzenfonds, Vereniging Vrienden Nieuwe Kunst 1900, Jaap
Hartenfonds en Gifted Art.

eenmalig ook € 140.000 vanwege de voorgenomen, kansrijke aankoop
in 2021 van een schilderij dat een sleutelwerk zou vormen in onze
museumcollectie, alsmede de onttrekking van € 30.475 inzake diverse
collectieaankopen in 2020;
–		een dotatie van per saldo € 8.135 aan het bestemmingsfonds Vrienden,
Schutters en Kring Bergense School op basis van de in 2020 ontvangen
bijdragen van de leden, onder aftrek van de directe kosten voor
administratie en activiteiten en de gesteunde aankoop van een Bergense
School-schilderij.

In 2020 is het educatieve participatieproject Curatorlab gestart, gericht
op jongeren in het MBO-onderwijs. Hiervoor heeft Fonds 21 een bijdrage toegekend van € 35.000. Vanwege de coronapandemie bestrijkt dit project
uiteindelijk drie jaren en is deze fondsbijdrage overeenkomstig toegerekend.

Na deze dotaties en onttrekkingen daalt de continuïteitsreserve uiteindelijk
met € 114.267 (de begrote afname betrof € 125.429). Hierdoor bedraagt de
continuïteitsreserve per 31 december 2020 ruim € 362.000 en wordt voldaan
aan de gewenste omvang van tenminste € 350.000. Hiermee blijft voldaan
worden aan de gemeentelijke subsidievoorwaarde dat de continuïteits
reserve maximaal 15% van het begrotingstotaal bedraagt.

		 Jaarresultaat 2020

		Continuïteitsveronderstelling

Het jaar 2020 wordt afgesloten met een positief resultaat van € 154.788, voor
de vrijval vanuit en dotaties aan bestemmingsreserves en -fondsen. In de
bijgestelde begroting 2020 werd vanwege de coronacrisis voorzichtigheids
halve echter rekening gehouden met een negatief resultaat van € 138.629.
De meevallende uitkomst is toe schrijven aan hogere bezoekersaantallen en
eigen inkomsten, de coronasteun van Mondriaan Fonds, de netto besparingen
door de gewijzigde tentoonstellingsprogrammering en de onderbestedingen
en besparingen in personele lasten, huisvesting en overige museale zaken.
Het gerealiseerde resultaat wordt, naast de begrote vrijval ter dekking van
de afschrijvingslasten van eerdere investeringen en de huisstijlvernieuwing,
aangewend voor:

Vanwege de verwachte heropening van het museum in de loop van het tweede
kwartaal van 2021, de steunmaatregelen voor de coronapandemie, de
toenemende vaccinatiegraad en het bijgestelde tentoonstellingsprogramma
2021, wordt ingeschat dat de omvang van de continuïteitsreserve toereikend
is en dat de gehanteerde continuïteitsveronderstelling niet wordt geraakt.

–		een tweede dotatie aan de bestemmingsreserve voor het de tentoon
stelling Van Gogh, Cezanne en de Bergense School (2022) van € 40.000,
vanwege het kostenintensieve karakter van het project en onzekerheden
bij de fondsenwerving;
–		een aanvullende dotatie van € 71.000 aan de bestemmingsreserve
voor de museale modernisering in 2021 en 2022 om de afhankelijkheid
van bijdragen door derden aan de vernieuwing te verminderen;
–		de reservering van € 30.000 voor een nieuw driejarig regionaal educatie
project, die als eigen bijdrage benodigd is voor de toekenning van een
substantiële meerjarige subsidie van Fonds21 vanaf schooljaar 2021–2022;
–		de dotatie aan de bestemmingsreserve aankopen voor de museum
collectie, voor zowel het jaarlijkse begrote bedrag van € 25.000 als
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		 Bezoldiging bestuurder en toezichthouders
De directeur-bestuurder ontvangt een salaris op basis van schaal 15 van
de Museum CAO (bruto € 97.399 in 2020) en neemt deel aan het Pensioenfonds
ABP conform de premieberekeningswijze op basis van de standaardpremies
en de ABP sectorclassificatie.
De voorzitter en de leden van de Raad van Toezicht ontvangen in 2020 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 2020 onder het betreffende
individuele WNT-maximum. Er zijn in 2020 geen ontslaguitkeringen betaald.
		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.
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Herman F.C. ten Kate , Spaanse troepen bestormen de stad, 1862.
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