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In de afgelopen jaren heeft Stedelijk Museum Alkmaar een flinke sprong 
voorwaarts kunnen maken. Met een integrale vernieuwing van de vaste 
presentatie is het museale aanbod verrijkt en aantrekkelijker geworden  
voor een breed publiek. Dankzij een ambitieus en kwalitatief hoogwaardig 
tentoonstellingsprogramma met exposities over oude meesters als  
Van Oostsanen en Caesar van Everdingen en twintigste-eeuwse modernisten 
als Gerrit Willem van Blaaderen en Picasso is het publieksbereik gegroeid  
en heeft het museum een respectabele positie verworven in de vakwereld  
en bij collega-musea in binnen- en buitenland. Voor de komende beleids-
periode is het de opgave van Stedelijk Museum Alkmaar om deze sprong 
voor waarts te bestendigen en zich verder te ontwikkelen als een stedelijk 
museum van nationale betekenis, dat een centrale rol speelt in het museale 
veld en het cultuur-toeristische aanbod van Noord-Holland boven het IJ.

In 2017 kon het museum de successen van het voorgaande jaar continueren 
met fraaie collectie-aanwinsten, aansprekende tentoonstellingen, nog meer 
zichtbaarheid en consolidatie van het gegroeide publieksbereik. Stedelijk 
Museum Alkmaar hecht eraan op deze plaats zijn dank te betuigen aan de 
Gemeente Alkmaar en aan alle Fondsen, schenkers, begunstigers, Schutters, 
Kringleden, Vrienden en sponsoren die veel van de activiteiten, aankopen  
en projecten in 2017 mogelijk hebben gemaakt.

  Zichtbaarheid

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 daarbij hanteert – oude meesters 
van de zestiende en zeventiende eeuw, vroeg twintigste-eeuwse kunst  
rond de Bergense School en cultuurhistorische thema’s – werd in 2017  
een veelzijdig aanbod van tentoonstellingen en presentaties gerealiseerd, 
voor een breed en divers publiek.

Verslag van de directie

Patrick van Mil, directeur Stedelijk Museum Alkmaar
september 2017
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Met de tentoonstelling Meester van het licht. Emanuel de Witte (1617  – 1692), 
presenteerde Stedelijk Museum Alkmaar voor het eerste een monografisch 
overzicht van de in Alkmaar geboren kunstenaar, die in de Gouden Eeuw 
vooral bekendheid verwierf met zijn fraaie kerkinterieurs. Met een uitgelezen 
selectie bruiklenen uit Nederlandse, Europese en Noord-Amerikaanse musea 
werd niet alleen het meesterschap van de Alkmaarse schilder gedemon-
streerd maar vooral ook zijn verrassende veelzijdigheid, met historie schil-
deringen, genrestukken en marktscenes. De theatrale poëtische vormgeving 
van de tentoonstelling met lichtprojectie werd door het publiek zeer 
gewaardeerd en leverde de vormgever Jelena Stefanovic van OTW de wereld-
wijde FRAME Award voor Exhibition of the Year op. Een kroon op het werk  
van de ontwerper en internationale erkenning voor de kwaliteit die Stedelijk 
Museum Alkmaar met zijn exposities nastreeft.

Waar mogelijk en relevant legt Stedelijk Museum Alkmaar in zijn activiteiten 
een relatie tussen heden en verleden. Ten tijde van Meester van het licht. 
Emanuel de Witte (1617  – 1692) gebeurde dat in de vorm van een focus-
tentoonstelling met monumentaal werk van de hedendaagse Duitse foto-
kunstenaar Thomas Struth. In zijn serie Places of Worship zet hij de zeven-
tiende-eeuwse beeld traditie van het kerkinterieur met moderne middelen 
voort. De combinatie van hedendaagse, internationale fotokunst met 
zeventiende-eeuwse schilderkunst leverde een boeiende dialoog op.

  Internationaal

De tentoonstelling over de Alkmaarse meester Caesar van Everdingen die 
vorig jaar door Stedelijk Museum Alkmaar was georganiseerd, kreeg een 
tweede venue in het Sinebrychoff Art Museum in Helsinki. De tentoonstelling 
genereerde in Finland de nodige landelijke publiciteit in kranten en op tv.  
Na een feestelijke opening door de waarnemend Nederlandse ambassadeur 
ontving de expositie 17.000 bezoekers. Daarmee kon de Van Everdingen-
expositie volgens de directie van het museum in Helsinki een groot succes 
worden genoemd. In de komende jaren zal Stedelijk Museum Alkmaar vaker 
internationale samenwerking zoeken voor ambitieuze tentoonstellings-
projecten.

  Evenementen en publieksactiviteiten

Stedelijk Museum Alkmaar organiseert door het jaar heen tal van publieks-
activiteiten zoals lezingen en (inloop)rondleidingen door conservatoren en 
directie. Enkele activiteiten verdienen speciale vermelding, zoals de opening 
en de boekpresentatie van NH Beat, waarbij rockers die in de jaren zestig  
de Noord-Hollandse podia onveilig maakten, een gloedvol concert ten gehore 

  Tentoonstellingen

Met de tentoonstelling Sluijters, Gestel en Kelder. De passie van Wim 
Selderbeek werd de privécollectie van zakenman en verzamelaar Selderbeek 
voor het eerst bijeengebracht en in samenhang gepresenteerd. In de jaren 
twintig en dertig van de vorige eeuw bezat de zakenman een uitgelezen 
collectie met werk van Jan Sluijters, Charley Toorop, Otto van Rees en voor-
aan staande Bergense Schoolkunstenaars. De reconstructie van deze verzame-
ling met publiekslievelingen uit Nederlandse musea, maar ook veel niet 
eerder geëxposeerde werken uit particulier bezit, bood een scherp beeld  
van de smaak en de kunstwaardering in de eerste helft van de twintigste  
eeuw en van de context waarin het Noord-Hollands expressionisme van  
de Bergense School zich kon ontwikkelen.

In de kleine zaal van het museum werd een focustentoonstelling gewijd  
aan het schilderij Gezicht op de Grote of Sint-Laurenskerk van Alkmaar vanuit 
het noorden van Salomon van Ruysdael. Daarin werd het recent verworven 
zeventiende-eeuwse meesterwerk voor het eerst aan het publiek gepresen-
teerd. Door onderzoek van het Regionaal Archief Alkmaar en de Archeo-
logische dienst van Alkmaar kon het verhaal van de verbondenheid van  
de schilder met de stad worden verteld en konden bezoekers zien hoezeer 
Van Ruysdael zich in zijn geschilderde stadsgezicht in 1641 op de werkelijk-
heid had gebaseerd.

In de kleine zaal van het museum kwam de cultuurgeschiedenis van Alkmaar 
aan bod met de tentoonstelling NH Beat, de sixties in Alkmaar, over de 
popcultuur in de regio. Dit samenwerkingsproject met Regionaal Archief 
Alkmaar en Poppodium Victorie liet aan de hand van persoonlijke herin-
neringen, foto’s en voorwerpen zien hoe de rock and roll- en beatcultuur  
tot bloei kwamen in Noord-Holland.

De swingende expositie over popmuziek werd gevolgd door een tentoon-
stelling over de klassiek geschoolde en veelzijdig getalenteerde Maria 
Tesselschade. Deze muze van de Muiderkring was getrouwd met een 
Alkmaarder en woonde in de eerste helft van de zeventiende eeuw enkele 
decennia aan de Langestraat. Recent archeologisch onderzoek bracht 
bijzondere vondsten aan het licht, zoals een trouwring en een rijk versierd 
lederen schoentje, die een beeld schetsen van deze bijzondere vrouw  
van wie wij geen enkele afbeelding kennen. De tentoonstelling Dichter  
bij Maria Tesselschade, nieuwe vondsten van een bewogen leven, die in 
samenwerking met Archeologie Alkmaar tot stand kwam, kreeg een vervolg  
in het Muiderslot.
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gaven voor een enthousiast publiek. Tijdens de viering van Alkmaars Ontzet 
waren er speciale rondleidingen en bezochten, voorafgaand aan de 
traditionele zuurkoolmaaltijd, meer dan duizend Alkmaarders de museale 
presentatie over deze belangrijke historische gebeurtenis. In het kader  
van de tentoonstelling Meester van het Licht organiseerde het museum  
een speciale Emanuel de Witte-avond met een rondetafelgesprek tussen  
vier zeventiende-eeuwse kunstspecialisten. Het gesprek vond plaats  
te midden van de schilderijen in de tentoonstellingszaal voor een 
geïnteresseerd publiek.

Ook buiten de museummuren was Stedelijk Museum Alkmaar present. 
Conservator Christi Klinkert was de eer gegund om op 7 oktober de jaarlijkse 
Ontzetrede te geven in de Grote Kerk van Alkmaar. Voor een veelkoppig 
publiek van stakeholders en vaandeldragers van de stad bood zij inzicht  
in de verantwoordelijkheid die de zorg voor kunstcollecties met zich 
meebrengt en de dilemma’s waarvoor de museumprofessional zich daarbij 
gesteld ziet. Directeur Patrick van Mil was een van de drie sprekers bij  
de jaarlijkse Rembrandt-lezing van de Vereniging Rembrandt in Amsterdam. 
Op grond van zijn verhaal over Salomon van Ruysdaels Gezicht op Alkmaar 
werd de aankoop van dit schilderij door Stedelijk Museum Alkmaar door  
de leden van de Vereniging als de meest impactvolle acquisitie beoordeeld.

  Collectie

In 2017 heeft Stedelijk Museum Alkmaar met name zijn collectie Bergense 
School-kunst aanmerkelijk kunnen versterken. Dat is voor een belangrijk  
deel te danken aan twee particuliere schenkingen die de collectie verrijkten 
met schilderijen en tekeningen van Piet Wiegman, Arnout Colnot en Piet  
van Wijngaerdt. Bij de veiling van de Kamerbeek-collectie heeft het museum 
een unieke portrettekening kunnen verwerven die Leo Gestel in 1917 maakte 
van Piet Boendermaker. Het werk laat op aanstekelijke wijze zien dat 
Boendermaker voor veel Bergense Schoolkunstenaars niet alleen een belang-
rijke mecenas was, maar ook een goede vriend. Tenslotte heeft het museum 
een drietal schilderijen kunnen aankopen van Dirk Filarski, waaronder  
een wintergezicht op het Oude Hof in Bergen. Daardoor kunnen we nu ook het 
prachtige werk dat Filarski tijdens zijn verblijf in Bergen maakte altijd aan het 
museumpubliek tonen.

  Inhaalslag collectieregistratie en digitalisering

In 2017 is Helicon Conservation Support begonnen met een grootschalig 
project om de registratie en digitalisering van onze collectie te controleren  
en aan te vullen. De noodzaak voor dit project was al onderkend bij de 
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verzelf standiging van het museum in 2013 en in kaart gebracht in een 
zogenaamde nulmeting. Op basis van steekproeven zijn schattingen gemaakt 
van de registratiegraad en de aanwezigheid van digitaal beeld. De inhaalslag 
die nu loopt, zorgt ervoor dat alle objecten worden nagelopen en dat 
registratie records worden aangevuld met de juiste basisinformatie. Ook wordt 
van alle objecten een registratiefoto gemaakt. Eind december waren circa 
5.000 van de geschatte 12.000 objecten gecontroleerd en gefotografeerd. 
Het project zal in 2018 worden afgerond. Ook zullen kwetsbare objecten 
worden gestabiliseerd en zullen bewaarsystemen worden aangepast als  
de oude niet meer voldoen. Het museum geeft hiermee invulling aan de taak 
om de collectie te bewaren voor toekomstige generaties en ontving hiervoor 
een financiële bijdrage van de gemeente.

  Collectie online

Na een jarenlange voorbereiding is de collectie van Stedelijk Museum 
Alkmaar in 2017 ook online beschikbaar gekomen. Op de website van  
het museum kunnen bezoekers nu duizenden collectiestukken bekijken  
met de informatie die over de objecten is gedocumenteerd. 

  Publieksbereik

Stedelijk Museum Alkmaar behaalde in 2017 ruim 60.000 bezoekers. Dat was 
hoger dan verwacht en begroot. Aangespoord door de ruime media-aandacht 
en lovende recensies kwamen er vooral veel bezoekers naar de tijdelijke 
tentoonstellingen over de Selderbeek-collectie (30.000 bezoekers) en over 
Emanuel de Witte (25.000 bezoekers). Uit publieksonderzoek komt naar  
voren dat veel bezoekers verrast zijn door de kwaliteit die het museum biedt  
met de collectiepresentatie en de tentoonstellingen. Een substantieel deel 
van ons museumpubliek bestaat uit Museumkaarthouders uit Noord-Holland 
en de Randstad. Voor de komende jaren zet Stedelijk Museum Alkmaar  
in op meer bezoek uit de regio, met name in gezins- of familieverband,  
en op groei van het toeristische bezoek.

  Educatie

Bij de educatieve missie van het museum staat de collectie centraal. 
Schilderijen, objecten en verhalen dienen om leerlingen te verwonderen  
en te motiveren (anders) naar een (historische) onderwerp, maatschappelijk 
vraagstuk of kunstwerk te kijken en daarover met zichzelf of met elkaar  
in gesprek te gaan. Sinds 2016 wordt daarom in alle museumlessen gebruik 
gemaakt van de methode visible thinking: interactieve kijk-, doe- en door-
denk-routines die leerlingen aandachtig naar kunst doen kijken, daar samen 

betekenis aan laten geven en verder laten analyseren. Museum docenten 
sturen het gesprek door gericht door te vragen en opdrachten te kiezen  
die de inhoud van de les ten goede komen. Deze persoonlijke en interactieve 
werkvorm is geschikt voor alle doelgroepen, van kleuters tot eindexamen-
leerlingen, van speciaal tot buitenschools tot hoger onderwijs. Leerlingen  
zijn over het algemeen enthousiast: ze hoeven niet meer stil te zijn en  
te luisteren, maar hebben eigen inbreng en worden uitgedaagd om verder  
te kijken en denken. Het maakt de les leuker en doordat ze e actief met het 
onderwerp bezig zijn, onthouden ze uiteindelijk meer. De werkvorm sluit 
naadloos aan bij eenentwintigste-eeuwse vaardigheden die centraal staan  
in het onderwijs.

  Vernieuwing onderwijsprogrammering fase 1: PO

In schooljaar 2016 / 2017 startte een vernieuwing van de onderwijs-
programmering. Begin 2017 werd het aanbod samen met het onderwijs 
geëvalueerd en herschreven. Dat de focus lag op het vernieuwen van  
de onderwijsprogrammering voor het Primair Onderwijs (PO) is terug te zien  
in een stijging van het aantal PO-boekingen (+ 62 %) en aantal basisschool-
leerlingen (+ 32 %), terwijl de aantallen van het Voortgezet Onderwijs (VO) 
gelijk bleven. Een stijging van het aantal geboekte programma’s laat zien  
dat de programma’s elk jaar beter aansluiten bij het PO-curriculum. In 2018 
staat de vernieuwing van de VO / MBO-onderwijsprogrammering centraal 
(fase 2).

Het streven is om in 2020 4.000 PO-leerlingen en 2.500 VO / MBO-leerlingen  
te verwelkomen in het museum. Daarbij richten we ons op Alkmaar en  
regio Noord-Holland Noord. Het is ons streven dat alle Alkmaarse leerlingen 
in ieder geval één keer in hun PO- en VO-schoolcarrière het museum 
bezoeken.
 
  Nieuw in 2017: CuratorLab

In september 2017 werd een nieuw programma voor het VO ontwikkeld: 
CuratorLab. Van de 16 VO-boekingen waren er 9 voor CuratorLab. In dit onder-
wijsprogramma stappen leerlingen in de huid van de online curator.  
Met behulp van visible thinking leren leerlingen op een andere manier naar 
kunst te kijken. Hen wordt gevraagd schilderijen van de Bergense School  
te koppelen aan hun (jongeren)identiteit en een vlog te maken. De beste  
vlogs maken kans op een plekje in de multimediatour van het museum. In 2018  
is CuratorLab geëvalueerd en vernieuwd zodat het beter aansluit bij het 
curriculum en bij de doelgroep.
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  Op weg naar een inclusief museum

Stedelijk Museum Alkmaar wil een open en toegankelijk museum zijn  
voor alle stadsgenoten. Daarom ontwikkelt het museum sinds 2017 elk jaar  
een onder wijsprogramma voor een nieuwe doelgroep. In 2017 was dat een 
programma voor cursisten Nederlands Tweede Taal (NT-2) in samenwerking 
met bibliotheek Kennemerwaard. Tijdens Praten over kunst (werktitel) 
koppelen cursisten woorden aan schilderijen van Emanuel de Witte en presen-
teren zij, in het Nederlands, hun bevindingen aan elkaar. Ook gaan zij in 
gesprek over het land waarin zij zijn geboren naar aanleiding van schilderijen 
op zaal. Zo leren nieuwe stadsgenoten het museum, de collectie en elkaar 
beter kennen. Het programma werd zeer positief gewaardeerd door zowel 
cursisten als begeleiders en krijgt in 2018 een vervolg.

  Overige activiteiten

Tijdens schoolvakanties worden op woensdag en donderdagmiddagen 
workshops georganiseerd voor kinderen (6 – 13 jaar) en hun (groot)ouders. 
Sinds 2017 zijn de vakantieworkshops in de foyer, duidelijk zichtbaar voor 
publiek. Bij de tentoonstellingen van Selderbeek en Emanuel de Witte werden 
gratis familiefolders gemaakt met kijkopdrachten, doordenkvragen en een 
tekenopdracht voor thuis. Ook deze opdrachten zijn geformuleerd vanuit  
de methode visible thinking. Tijdens alle grote tentoonstellingen worden 
multimediatours ontwikkelt. De tours zijn een verdieping op zaalteksten  
en catalogi en bekijken schilderijen soms letterlijk vanuit een ander 
perspectief. 

  Samenwerking

Stedelijk Museum Alkmaar is een netwerkorganisatie die midden in de 
samenleving staat en intensief samenwerkt met tal van organisaties op lokaal, 
nationaal niveau en internationaal niveau. Op lokaal niveau participeert het 
museum actief in de Stichting Uit, waarin culturele organisaties van Alkmaar 
zich samen sterk maken voor een gezond cultureel klimaat, belangen-
behartiging en marketing. Op het gebied van onderzoek, tentoonstellingen  
en publicaties werkt het museum nauw samen met het Regionaal Archief 
Alkmaar en de gemeentelijke dienst voor Archeologie en Monumentenzorg. 
Met de culturele partners aan het Canadaplein – TAQA Theater de Vest,  
De Grote Kerk, Artiance en de Bibliotheek Kennemerwaard – trekt Stedelijk 
Museum Alkmaar gezamenlijk op waar het gaat om gebouwbeheer en 
faciliteiten, maar ook in educatieve en programmatische projecten, zoals 
NT-2 en lezingenseries. Verder is het museum samenwerkingspartner  
van en podium voor de Victoriefonds Cultuurprijs. Bij de voorbereiding  

en de uitrol van educatieve programma’s werkt Stedelijk Museum Alkmaar 
intensief samen met verschillende regionale onderwijsinstellingen in het  
VO en het HBO, zoals de I-Pabo. Ook is het museum actief in de verschillende 
ondernemersnetwerken van de stadsregio.
 
Waar het gaat om museale partnerships strekt de actieradius van Stedelijk 
Museum Alkmaar zich uit tot buiten de stadsgrenzen. Met Museum 
Kranenburgh in Bergen wordt samengewerkt op het gebied van educatie  
en programmering en worden mogelijkheden verkend voor meer structurele 
samenwerking, onder andere op het gebied van collectiebeleid. Stedelijk 
Museum Alkmaar is nauw verbonden met Landgoed Nijenburg in Heiloo, 
vervult onder andere de conservatorfunctie voor de kunstcollectie van de 
buitenplaats, en werkt daarin samen met de Stichting Hendrick de Keyzer,  
de Stichting Van Foreest en Natuurmonumenten. Met Museum het Houten 
Huis in De Rijp bestaat een nauwe, collegiale band die onder meer tot 
uitdrukking komt in langdurige bruiklenen en combinatietentoonstellingen. 
Met Stichting De Nollen, fraaie beeldentuin en museum in wording van 
kunstenaar R. W. van de Wint in Den Helder, is Stedelijk Museum Alkmaar  
een samenwerkings project gestart dat onder meer moet uitmonden in een 
dubbel tentoon stelling. Op landelijk niveau werkt Stedelijk Museum Alkmaar 
samen met verschillende musea, waarbij met name het Rijksmuseum moet 
worden genoemd. Met het Frans Hals Museum in Haarlem is een samen-
werkings overeenkomst gesloten voor een gezamenlijk ambitieus onderzoeks- 
en tentoonstellingsproject over Maarten van Heemskerck, dat in 2022 zijn 
beslag zal krijgen. Met het Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie 
(RKD) is een meerjarige samenwerking aangegaan voor onderzoek naar de 
invloed van Van Gogh en Cézanne op de Bergense School. Stedelijk Museum 
Alkmaar participeert in het landelijk netwerk van stadsmusea en speelt een 
actieve rol in de Museumvereniging, de Nederlandse branchevereniging voor 
musea. De actieve bijdrage die Stedelijk Museum Alkmaar levert aan Codart, 
het internationale conservatorennetwerk dat is gewijd aan Nederlandse  
en Vlaamse kunst, leidt regelmatig tot concrete samenwerkingsprojecten 
met internationale collega-musea. 

  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 2017 mocht Stedelijk Museum 
Alkmaar zich verheugen in de steun van vele fondsen, zowel publiek als 
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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. Dit verslagjaar werd het museum blij verrast met een anonieme 
particuliere gift. Daarmee zal gelijk een serieuze impuls worden gegeven  
aan het aankoopfonds dat Stedelijk Museum Alkmaar in 2018 in het leven  
wil roepen.

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 installatie-
technische beveiliging van het museum een verbeteringsslag. Dit verslagjaar 
is het museum een onderzoek gestart om de knelpunten scherp in beeld  
te krijgen. Op basis van de rapporten van twee deskundige adviesbureaus 
verwacht het museum in de loop van 2018 een compleet overzicht te  
hebben van de oplossingen voor de knelpunten met een kostenraming  
van de noodzakelijke maatregelen ter verbetering van het gebouw.

  Bedrijfsvoering

Als zelfstandige stichting heeft Stedelijk Museum Alkmaar een subsidierelatie 
met de gemeente en worden op hoofdlijnen afspraken gemaakt over beleid 

twitter

2.713
followers

website

388.247
paginaweergaven

website

1,38
sessies / gebruiker

instagram

1.121
followers

bezoeken

11.587
gratis entree

merchandising

63.247
omzet in EUR

nieuwsbrief

1.514
abonnees

de witte expo
recensie volkskrant

4
sterren

bezoeken

616
museumkaart

junior

bezoeken

42.507
museumkaart

de witte expo
recensie trouw

5
sterren

de witte expo
recensie nrc

4
sterren

winkelbezoekers

60.803
totaal

facebook

2.805
likes

website

104.201
gebruikers
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nadere afspraken over het wegwerken van de compensatie- en verlofuren, 
urenregistratie tijdens bijzondere gelegenheden, jaarplannen 2018,  
CAO-ontwikkelingen, het preventief medisch onderzoek en de instelling  
van een feestcommissie. 

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 Code 
Cultural Governance. 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 2017 nog een aantal diensten 
afgenomen, zoals automatisering, telefonie, verzekeringen en facilitaire 
zaken. Met ingang van 2017 heeft het museum geen verplichting meer  
om diensten af te nemen bij het SSC. 

  Organisatie 

Sinds de verzelfstandiging hanteert het museum de Museum CAO en zijn alle 
medewerkers aangesloten bij het ABP Pensioenfonds.

In 2017 heeft Stedelijk Museum Alkmaar geen wijzigingen gekend in de 
organisatiestructuur, temeer daar deze in 2015 voldoende was geoptimaliseerd 
om de nodige ambities waar te kunnen maken.

Het ziekteverzuim is gedaald naar 3,3 % in 2017 (2016: 7,4 %). Het verzuim in  
2017 is grotendeels toe te schrijven aan de langdurige arbeidsongeschiktheid 
van één medewerker. Verder is in 2017, conform de Arbeidswet en in samen-
werking met de arbodienst, een preventief medisch onderzoek (PMO) 
aangeboden aan alle medewerkers in loondienst. Uiteindelijk hebben  
9 personen gebruik gemaakt van het aanbod.
 
  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 onder-
nemingsraad ingesteld. Vanaf eind 2014 wordt er gewerkt met een personeels-
vergadering. Onderwerpen in de personeelsvergadering worden vooraf, in 
subgroepen met verschillende medewerkers vanuit de organisatie, inhoudelijk 
voorbereid en uitgewerkt. In 2017 zijn in de personeels vergaderingen de 
volgende onderwerpen behandeld: de vereenvoudiging van de 55+ regeling, 
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Missie

Stedelijk Museum Alkmaar beheert en presenteert een brede en gevarieerde 
collectie van nationaal belang die is verbonden met stad en regio. Hoogte-
punten in het museum zijn de zestiende- en zeventiende-eeuwse schilder-
kunst en kunstnijverheid, met oude meesters als Maarten van Heemskerck, 
Pieter Saenredam en Caesar van Everdingen; en de kunst van de vroege 
twintigste eeuw met moderne meesters als Jan Sluijters, Piet Mondriaan, 
Charley Toorop en de kunstenaars van de Bergense School. Het roemruchte 
verleden van Alkmaar wordt belicht in collectiepresentaties over het Beleg  
en de Victorie van Alkmaar (1573). Stedelijk Museum Alkmaar, geopend in  
1875, is één van de oudste musea van Nederland. Sinds 2000 is het museum 
gevestigd in een modern gebouw in het historische centrum van de stad. 
Stedelijk Museum Alkmaar profileert zich als een kwalitatief hoogwaardig  
en stijlvol museum dat tegelijkertijd toegankelijk en eigentijds is.

 Missie

Stedelijk Museum Alkmaar heeft als missie om zo veel mogelijk mensen  
te verrijken, te informeren, te inspireren en te verbinden met kunst, cultuur  
en geschiedenis van Alkmaar en de omliggende regio.

Het museum vervult deze missie door:

  Het verzamelen, beheren, onderzoeken en presenteren van de kunst-  
en cultuurhistorische collecties van de stad Alkmaar en omstreken;

   Het presenteren van onderscheidende, kwalitatief hoogstaande 
tentoonstellingen van (inter)nationaal belang over de kunst, cultuur  
en geschiedenis van Alkmaar en omgeving;

  Het aanbieden van een actueel en interactief programma van educatie-  
en publieksactiviteiten dat een breed en divers samengesteld publiek 
inspireert, informeert, verbindt en activeert;

   Het actief samenwerken met een breed scala aan partners en organisaties 
op lokaal, nationaal en internationaal niveau.

 Maatschappelijke rol

Stedelijk Museum Alkmaar levert een belangrijke bijdrage aan de toekomstige 
ontwikkeling en de identiteit van de stadsregio Alkmaar door:

  De waarde van het kunst- en cultuurhistorisch erfgoed van Alkmaar  
als bron van kennis, identiteit en inspiratie te behouden en te vergroten, 
voor huidige en toekomstige generaties; 

  Te zorgen voor een vitaal cultureel klimaat waarin kunst, cultuur  
en cultureel ondernemerschap worden gestimuleerd;

  Bij te dragen aan de persoonlijke ontwikkeling en de talentontwikkeling  
van de inwoners van Alkmaar en omgeving, en aan hun verbondenheid  
met de regio;

  De kunst, cultuur en geschiedenis van Alkmaar en omgeving bekend  
te maken bij een breed publiek en media in binnen- en buitenland;

  De aantrekkingskracht van de stadsregio voor burgers, bedrijven en 
bezoekers uit binnen- en buitenland te vergroten en zo de economische 
ontwikkeling te bevorderen.
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  Grote zaal

Sluijters, Gestel en Kelder.
De passie van Wim Selderbeek
18 februari t / m 20 augustus 2017

Meester van het licht.
Emanuel de Witte (1617 – 1692)
23 september 2017 t / m 21 januari 2018

  Kleine zaal

Aanwinst Salomon van Ruysdael,  
Gezicht op de Grote of Sint-Laurenskerk van Alkmaar vanuit het noorden
3 februari tot en met 9 maart 2017

NH Beat. Alkmaar in de Sixties 
1 april t / m 2 juli 2017

Dichter bij Maria Tesselschade.
Nieuwe vondsten van een bewogen leven
15 juli t / m 29 oktober 2017

Thomas Struth – Places of Worship
11 november 2017 t / m 18 maart 2018

Tentoonstellingen

Meester van het licht. Emanuel de Witte (1617 – 1692) 
23 september 2017 t / m 21 januari 2018

Dichter bij Maria Tesselschade. Nieuwe vondsten van een bewogen leven
15 juli t / m 29 oktober 2017
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Sluijters, Gestel en Kelder. De passie van Wim Selderbeek
18 februari t / m 20 augustus 2017

NH Beat, Alkmaar in de Sixties
1 april t / m 2 juli 2017
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Toon Kelder, Jan Sluijters, Leo Gestel, Charley Toorop. Al deze schilders 
waren vertegenwoordigd in de collectie van de Amsterdamse poelier  
en autohandelaar Wim Selderbeek (1884 – 1963). Hij verzamelde tijdens zijn 
leven een collectie van ongeveer 350 kunstwerken van gerenommeerde 
tijdgenoten. Zijn vriendschappen met kunstenaars, Cornelis Baard, directeur 
van het Stedelijk Museum en verzamelaars als Paul Rijkens en Piet 
Boendermaker, plaatsen hem midden in het culturele leven van die tijd.  
Na zijn overlijden raakte de verzameling in de vergetelheid. Auteur Kees van 
der Geer reconstrueerde de collectie en bezorgde de (top)werken uit zijn 
verzameling weer de aandacht die zij verdienen.
 

Sluijters, Gestel, Kelder.  
De passie van verzamelaar  
Wim Selderbeek
18 februari t / m 20 augustus 2017

mediawaarde

193.692
in EUR

bezoekers-
waardering

8,4
gemiddeld

van de 10

bezoekers

30.824
in totaal
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Met de tentoonstelling Meester van het licht. Emanuel de Witte (1617 - 1692) 
continueerde Stedelijk Museum Alkmaar een serie van belangwekkende, 
kwalitatief hoogstaande monografische tentoonstellingen over de Gouden 
Eeuw in Alkmaar. De tentoonstellingen kenmerken zich door uitgebreid 
onderzoek, samenwerking met wereldwijd befaamde en gerenommeerde 
museale instellingen, een gedegen verhaallijn en een verzorgd tentoon-
stellingsontwerp, dat een onderscheidende internationale prijs (de FRAME-
Award) heeft gewonnen.

De keuze voor een monografie over Emanuel de Witte is daarmee zowel voor 
de kenner als voor de algemene kunstliefhebber een must see gebleken.

Meester van het licht. 
Emanuel de Witte (1617 – 1692)
23 september 2017 t / m 21 januari 2018

mediawaarde

333.457
in EUR

bezoekers

24.910
in totaal

bezoekers-
waardering

8,8
gemiddeld

van de 10
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Begunstigers

Gemeente Alkmaar
Mondriaan Fonds
Prins Bernhard Cultuurfonds
Fonds 21
VSB Fonds
Zabawas
Victorie Cultuurfonds
M. A. O. C. van Bylandt Stichting
Hofstee Stichting
TAQA Cultuurfonds
De Gijselaar Hintzenfonds
Jaap Harten Fonds
Gifted Art
Vereniging Vrienden Nieuwe Kunst 1900
Regionaal Archief Alkmaar
Erfgoed Alkmaar
Vrienden van Stedelijk Museum Alkmaar
 

Sluijters, Gestel, Kelder
18 februari t / m 20 augustus 2017

Dichter bij Maria Tesselschade. Nieuwe vondsten van een bewogen leven
15 juli t / m 29 oktober 2017

vrienden

251
museum

leden kring

37
bergense school

bedrijfs-
vrienden

31
schutters
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 Uitgaande bruiklenen

Sinebrychoff Art Museum, Finland 
Caesar van Everdingen – Master 
Painter in the Age of Rembrandt
16-02-2017 t / m 14-05-2017
9 objectnummers: 20929, 20930, 
20932, 30321, 30322, 20935, 20931, 
20926 en 20933

Rijksmuseum, Nederland
Goede Hoop
18-02-2017 t / m 21-05-2017
Retourvloot uit Batavia, object-
nummer 20636.

Nationaal Archief, Nederland
De wereld van de VOC
23-02-2017 t / m 28-06-2018
Portret van Wollebrand Geleynsz  
de Jong, object nummer 20925

Museum in ’t Houten Huis, Nederland
Van bikkels tot Playmobil
16-04-2017 t / m 01-10-2017
80 objectnummers speelgoed

Museum Catharijneconvent, 
Nederland
De kracht van Luther
21-09-2017 t / m 28-01-2018
Luthers kastje, object nummer 30757

Regionaal Archief Alkmaar, 
Nederland
Open Dag
02-10-2017 t / m 30-10-2017
7 objectnummers: 5400, 2261, 2249, 
1182, 1217a, 0992 en 6537 (allen 
speelgoed)

Katholieke Universiteit Leuven,  
België
Erasmus’ dream, Collegium Trilingue
12-10-2017 t / m 19-01-2018
Portret van Petrus Nannius, object-
nummer 20846

Ivon Spee Gemengde Beeldpraktijk, 
Nederland
Zaadwaterlhand
15-10-2017 t / m 19-11-2017
In strijd met de disciplines, object-
nummer 20846

 Inkomende bruiklenen

Regionaal Archief Alkmaar, 
Nederland
Ruysdael & Saenredam in Alkmaar. 
Meesterwerken van de Grote Kerk
03-02-2017 t / m 19-03-2017
Objectnummer 36, fol. 45 (brief 
14-03-1644), objectnummer 86  
(brief 26-04-1645), objectnummer 86 
(boekje met inventaris van uitgaven)

Bruiklenen en aanwinsten Museum Catharijneconvent, 
Nederland
21-09-2017 t / m 28-01-2018
Doopschotel Hester van Egmont,  
ter vervanging van ons Luthers kastje, 
objectnummer SPKK m180

 Tentoonstellingsbruiklenen

NH Beat
11-02-2017 t / m 09-04-2017
84 objecten bestaande uit singles  
en enkele muziekinstrumenten  
en muziek  apparatuur, van 5 verschil-
lende particuliere bruikleengevers

Sluijters, Gestel, Kelder. De passie 
van verzamelaar Wim Selderbeek 
17-02-2017 t / m 20-08-2017
—  Stedelijk Museum Amsterdam, 

Jan Sluijters, Portret van Jeanne  
van der Vuurst de Vries-Godin, 
objectnummer A 864

—  ING Art Management, Gerrit Willem 
van Blaaderen, Moeder en kind 
wandelend door een dorp, object-
nummer 15894

—  Museum De Wieger, Charley Toorop, 
Les clochards – Parijzer volksch-
mensen, objectnummer B 78032

—  Rijksmuseum Twenthe, Wim 
Schuhmacher, Mulatin met zonne-
bloem, objectnummer 1755

—  Frans Hals Museum, Jan Sluijters, 
Staphorster boeren, objectnummer 
msch 56-18

—  Singer Laren, Jan Sluijters, Spaanse 
danseres

—  Singer Laren, Jan Sluijters, Portret 
van Anna Leyden, objectnummer 
67-6-2

—  Kunsthandel Martin Seegers, 
Dirk Filarski, Cordes (Tarn)

—  Kunsthandel Mark Smit, Dirk 
Filarski, Stilleven met aronskelken, 
objectnummer 4584

—  Kunsthandel Mark Smit, Kees Maks, 
Staande vrouwfiguur

—  TextielMuseum, Christine van 
Zeegen, Uil, objectnummer BK0581

—  TextielMuseum, Christine van 
Zeegen, Knotwilg, objectnummer 
BK0804

—  Galerie Oscar De Vos 
(Sint-Martens-Latem, België), 
Gustave de Smet, Bloemenruiker 

—  Particuliere bruikleengever, 
Charley Toorop, Leidsegracht, 
Amsterdam

—  Particuliere bruikleengever,  
Arnout Colnot, Bloemstilleven  
met blauwe kan

—  Particuliere bruikleengever,  
Arnout Colnot, Lutherse kerk  
aan het Singel met regenboog

—  Particuliere bruikleengever, 
Harry Kuyten, Gezicht op  
het Thorbeckeplein, Amsterdam

—  Particuliere bruikleengever,  
O. van Rees, Twee lezende 
figuren / De vertelling

—  Particuliere bruikleengever,  
Arnout Colnot, Boer in landschap, 
Oostdorp

—  Particuliere bruikleengever, 
Leo Gestel, Taormina

—  Particuliere bruikleengever, 
Matthieu Wiegman, Witte huis  
in Bergen

—  Particuliere bruikleengever,  
Arnout Colnot, Boerderij  
met hooibarg

—  Particuliere bruikleengever, 
Jan Sluijters, Portret van  
Agaath Selderbeek met dochter  
en zoon
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—  Particuliere bruikleengever, 
Harry Kuyten, Terras onder  
de bomen

—  Particuliere bruikleengever, 
Toon Kelder, Kaartspelers

—  Particuliere bruikleengever, Arnout 
Colnot, Stilleven met citroenen

—  Particuliere bruikleengever, 
Dirk Filarski, Rue de la Montagne-
Sainte-Genevieve

—  Particuliere bruikleengever, 
Kees Maks, Hogeschoolrijder

—  Particuliere bruikleengever, 
Kees Maks, 3 fratelli’s

—  Particuliere bruikleengever, 
Jan Sluijters, Spaanse gitana

—  Particuliere bruikleengever, 
Leo Gestel, Kletsende dames

—  Particuliere bruikleengever, 
Toon Kelder, Portret van 
mw. Selderbeek-Soeting

—  Particuliere bruikleengever,  
Arnout Colnot, Molen in landschap

—  Particuliere bruikleengever, 
Leo Gestel, Damlandermolen  
in Bergen

—  Particuliere bruikleengever, 
Toon Kelder, Portret 
W.  F. Selderbeek

—  Particuliere bruikleengever,  
O. van Rees, Broer en zus – Portret 
van Guy en René Dutilh

—  Particuliere bruikleengever, 
Jan Sluijters, Portret 
W.  F. Selderbeek

Dichter bij Maria Tesselschade 
14-07-2017 t / m 29-10-2017
—  Rijksmuseum, Roemer met het 

opschrift: ‘A demain les affaires’, 
Maria Tesselschade Roemers 
Visscher, objectnummer 
BK-NM-10754-50

—  Koninklijke Bibliotheek, boek  
van P. C. Hooft, objectnummer 
853 G 121

—  Koninklijke Bibliotheek, brief 92  
van P. C. Hooft, KA 171ab

—  Universitaire Bibliotheken Leiden, 
Brief Maria Tesselschade aan 
Hooft, Maria Tesselschade 
Roemers Visscher

—  Archeologisch Centrum gemeente 
Alkmaar, 41 opge graven objecten 
uit de beerput van Maria 
Tesselschade Roemersdr. Visscher

Meester van het licht. Emanuel  
de Witte
23-09-2017 t / m 20-01-2018
—  Regionaal Archief Alkmaar, 

Naamlijst der Gildebroeders van 
St. Lucas Gildt, archiefnummer 
10.5.004 objectnummer 30

—  Rijksmuseum, De Nieuwe Vismarkt 
te Amsterdam, Emanuel de Witte, 
objectnummer SK-A-2536

—  Rijksmuseum, Het koor van de 
Nieuwe Kerk te Amsterdam met  
het praalgraf van Michiel  
de Ruyter, Emanuel de Witte, 
objectnummer SK-A-1642

—  Rijksmuseum, Interieur van een 
protenstantse gotische kerk met 
motieven van de Oude Kerk te 
Amsterdam, Emanuel de Witte, 
objectnummer SK-A-4055

—  Rijksmuseum, in bruikleen aan  
het Joods Historisch Museum, 
Portugese Synagoge in Amsterdam, 
Emanuel de Witte, objectnummer 
SK-A-3738

—  Amsterdam Museum, Interieur  
van de Oude Kerk, Emanuel  
de Witte, objectnummer SB 4929

—  Stadsarchief Amsterdam, 
Trouwakte Emanuel de Witte

—  Mauritshuis, Interieur van  
een gefantaseerde katholieke  
kerk, Emanuel de Witte, 
objectnummer 473

—  Stedelijk Museum het Prinsenhof, 
Jupiter en Mercurius bij Philemon 
en Baucis, Emanuel de Witte, 
objectnummer B 1-37

—  RCE, Interieur van de Oude Kerk  
te Amsterdam, Emanuel de Witte, 
objectnummer NK2503

—  Museum Boijmans Van Beuningen, 
Interieur met vrouw aan het 
virginaal, Emanuel de Witte, 
objectnummer 2313 (OK)

—  Museum Boijmans Van Beuningen, 
Vertumnus bezoekt Pomona in  
de gedaante van een oude vrouw, 
Emanuel de Witte, objectnummer 
1989 (OK)  

—  Museum Boijmans Van Beuningen, 
Portret van een vrouw, Emanuel  
de Witte, object nummer 2007 A 
(OK)

—  Museum Boijmans Van Beuningen, 
Portret van een man; Witte, 
Emanuel de Witte, objectnummer 
2007 (OK)

—  Museum Boijmans Van Beuningen, 
Vismarkt bij avond, Emanuel  
de Witte, objectnummer 1992 (OK)

—  Museum Boijmans Van Beuningen, 
De binnenplaats van de Beurs  
in Amsterdam, Emanuel de Witte, 
objectnummer VdV 91

—  Museum Boijmans Van Beuningen, 
Gezicht in de Nieuwe Kerk te 
Amsterdam, Emanuel de Witte, 
objectnummer 1990 (OK)

—  Museum Boijmans Van Beuningen, 
Interieur van de Nieuwe Kerk  
in Amsterdam, Jan Stolker, 
objectnummer MB 1992 / T 2-150 (PK)

—  Museum Boijmans Van Beuningen, 
Interieur van de Nieuwe Kerk in 
Amsterdam, Jan Stolker, object-
nummer MB 2009 / T 27 (PK)

—  Museum Boijmans Van Beuningen, 
Interieur van de Nieuwe Kerk in 
Delft met de graftombe van Willem 
de Zwijger, Jan Stolker, object-
nummer MB 1992 / T 2-149 (PK)

—  Palais des Beaux-Arts (Lille, 
Frankrijk), Gezicht op het graf-
monument van Willem de Zwijger  
in de Nieuwe Kerk te Delft,  
Emanuel de Witte, object nummer  
P 236

—  Fondation Custodia (Parijs, 
Frankrijk), Het koor van de Janskerk 
in Utrecht, Emanuel de Witte, 
objectnummer Collectie Lugt 3551

—  Alte Pinakothek (München, 
Duitsland), Portret met de familie 
Hinlopen / Familienbildnis, Emanuel 
de Witte, objectnummer FV 2

—  National Gallery (Londen, VK), 
Adriana van Heusden en haar 
dochter / Adriana van Heusden and 
her Daughter at the New Fishmarket 
in Amsterdam, Emanuel de Witte, 
objectnummer NG3682

—  The Israel Museum (Jerusalem, 
Israel), Portugese Synagoge  
in Amsterdam, Emanuel de Witte, 
objectnummer B53.05.4450

—  Metropolitan Museum of Art 
(New York, Verenigde Staten), 
Interieur van de Oude Kerk in Delft, 
Emanuel de Witte, objectnummer 
2001403



36 Stedelijk Museum Alkmaar

—  Montreal Museum of Fine Arts 
(Montreal, Canada), Interieur met 
vrouw die op een virginaal 
speelt / Interior with a Woman 
Playing a Virginal, Emanuel de 
Witte, objectnummer 1894.41

—  Particuliere bruikleengever, Danaë 
ontvangt Jupiter in de gedaante  
van een regen van goud (Ovidius, 
Metamorfosen 4:611), Emanuel  
de Witte

—  Particuliere bruikleengever, 
Kerkinterieur op koper, Emanuel  
de Witte

—  Particuliere bruikleengever, 
Kerkinterieur, Emanuel de Witte

Thomas Struth – Places of Worship 
11-11-2017 t / m 03-04-2018
—  Thomas Struth, Daibutsu, Nara, 

Cat. 7171, chromogenic print
—  Thomas Struth, Mailänder Dom 

(innen), Mailand, Cat. 7451, 
chromogenic print

—  Thomas Struth, Monreale, Palermo, 
Cat. 7471, chromogenic print

 Schenkingen

Mevr. Haan-Wiegman
—  Piet Wiegman, Verdorde 

zonnebloemen, ca. 1924, olieverf 
op doek, 127 x 60 cm

—  Piet Wiegman, Duinlandschap,  
1914, oost-indische inkt op papier, 
70 x 60 cm

—  Piet Wiegman, Zelfportret, 1956, 
waterverf op papier, 32 x 24 cm

—  Piet Wiegman, Gezicht op Alkmaar, 
1910, ecoline op papier, 16 x 51 cm

Mevr. R. Smithuis
—  Arnout Colnot, Mandje 

aardappelen, 1910, olieverf op 
doek, 27,7 x 41,8 cm

—  Piet van Wijngaerdt, Schuitjes, 1917, 
inkt op papier, 25,5 x 34,5 cm

—  Piet van Wijngaerdt, Twee pramen, 
1918, inkt op papier, 33 x 34,2 cm

 Aankopen

Christie’s, The former Kamerbeek 
collection
—  Leo Gestel, Piet Boendermaker  

met bierglas, 7 augustus 1917 
Bergen, 1917, krijt en waterverf  
op papier, 78 x 69 cm

Museum de Wieger, Deurne
—  Dirk Filarski, St. Moritz in de  

winter, 1917, olieverf op doek, 
62,3 x 91,3 cm

Kunsthandel Jan Louter
—  Dirk Filarski, Het Oude Hof in de 

sneeuw, 1919, gemengde techniek 
op papier, 60 x 47 cm

Kunsthandel Van Welsenes
—  Dirk Filarski, Bosgezicht bij Renkum, 

1917, olieverf op doek,  
90 x 64 cm
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 Behandelingen

Leo Gestel, Positano bij nacht, 1924, 
houtskool op papier, 65,4 x 48,3 cm, 
objectnummer 022205
Passe-partout en inlijsten

Piet van Wijngaerdt, Twee pramen, 
1918, lithografie, 15,2 x 18 cm
Passe-partout en inlijsten

Arnout Colnot, Toren in een 
dorpstraat, ca. 1925, houtskool op 
papier, 63,1 x 47,7 cm, objectnummer 
020171
Passe-partout en inlijsten 

Piet van Wijngaerdt, Schuitje, 1917, 
lithografie, 25,5 x 34,5 cm
Passe-partout en inlijsten

Leo Gestel, Bloemstilleven, 1917, 
aquarel, conté en potlood,  
79,3 x 54 cm, objectnummer 020229
Passe-partout en inlijsten

Leo Gestel, Kerk in Koedijk, 1919, 
conté en houtskool gewassen,  
74,1 x 99,7 cm, objectnummer 020996
Passe-partout en Inlijsten en 
scheuren vastzetten

Piet Wiegman, Gezicht op Alkmaar, 
1910, ecoline op papier, 16 x 51 cm, 
objectnummer 030807
Restauratie van een vouw links en 
spots plus passe-partout en inlijsten

Leo Gestel, Landschap in Koedijk, 
1918, conté, gewassen, 53 x 77,9 cm, 
objectnummer 020212
Passe-partout en inlijsten

 Restauraties

Dirk Filarski, Oude hof in de sneeuw, 
1919, gemengde techniek op papier, 
60 x 47 cm, objectnummer 030804
Door restaurator Jean-Marieke Poot. 
Behandeling: uitlijsten, verwijderen 
van het achterboard, verwijderen van 
de lijmlaag, opzetten van de tekening 
op zuurvrij museumkarton, inlijsten 
van de tekening.

Onbekend, Grote schotel met 
bijbelscène, ca. 1720 – 1725, porselein, 
diameter 50,5 cm, objectnummer 
030027
Door restaurator Mandy Slager. 
Behandeling: verwijderen van oude 
lijmresten en losmaken van grote 
scherf, opnieuw verlijmen van grote 
scherf en opvullen van de lacune.

Conserveren en restaureren

‘Alkmaars trots verbeeld. Stedelijk 
Museum Alkmaar verwerft 
stadsgezicht door Van Ruysdael’
dr. Christi Klinkert
in Bulletin van de Vereniging 
Rembrandt 27 (2017), nr. 2, pp. 24 – 27

Sluijters, Gestel, Kelder – de passie 
van verzamelaar Wim Selderbeek
Kees van der Geer
Uitgeverij Waanders & De Kunst

NH Beat, Popcultuur tussen duin  
en polder
Peter Smit
Stichting Alkmaarse Historische 
Publicaties i. s. m. Regionaal Archief 
Alkmaar

Emanuel de Witte, meester van  
het licht
Gerdien Wuestman (redactie)
Uitgeverij Waanders & De Kunst

Publicaties
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Gerrit Valk, voorzitter
—  voorzitter Raad van Bestuur 

Stichting het Veteraneninstituut
—  eigenaar adviesbureau Valk Advies
—  lid Raad van Commissarissen 

Ontwikkelingsbedrijf Noord-
Holland-Noord

—  lid Raad van Toezicht ROC 
Horizoncollege

—  voorzitter Omgevingsraad 
Windmolenpark Wieringermeer

—   oorzitter bestuur NIOZ Haven b. v.
—  lid Raad van Toezicht Openbaar 

Onderwijs Present
—  lid Raad van Toezicht SKOA
—  voorzitter Raad van Toezicht 

De Waerden 

Christel Portegies, vicevoorzitter
—  lid Raad van Toezicht en lid 

auditcommissie Vrijescholen 
Ithaka

—  lid Raad van Toezicht en voorzitter 
remuneratiecommissie Esdégé-
Reigersdaal

—  eigenaar Portegies Van Zanten 
Consultancy

Marjolein Warburg, lid
—  CCO Zeeland Seaports
—  lid Raad van Advies  

Het Rotterdamse Zeilschip  
(B. V. Reederij ‘Oosterschelde’  
en B. V. Rijnreederij ‘Helena’)

—  lid Raad van Toezicht Het Klooster 
Woerden

—  voorzitter Raad van 
Commissarissen Havenkoerier b. v.

—  lid Raad van Advies Mainport
—  lid Raad van Toezicht International 

Comedy Festival Rotterdam

 Jasme Leenaars, lid
—  directeur bedrijfsvoering GGZ 

Noord-Holland-Noord
—  voorzitter Stichting Steunfonds 

Cliënten SHDHH
—  lid Raad van Toezicht Stichting 

SHDH
—  lid raad van toezicht RIBW / KAM  

in Haarlem 

Raad van Toezicht
Nevenfuncties leden 

Peter van den Brink, lid
—  directeur Suermondt-Ludwig-

Museum, Aken
—  vicevoorzitter Museumsverein 

Aachen
—  lid van de Duitse delegatie inzake 

Duitse cultuurgoederen in de 
Oekraïne

—  lid van de Lenkungsausschuss 
Deutsch-Russische Museums-
dialog

—  lid van de Advisory Board voor  
de Michael Sittow-tentoonstelling 
in Washington en Talinn 2018

—  lid Wissenschaftliche Beirat 
Staatliche Schlösser und Gärten, 
Dessau-Wörlitz

—  vicevoorzitter College van 
Regenten Stichting Wagner-De Wit, 
Maastricht

—  lid van de Vetting Comittee Frieze 
Masters London

—  lid Kuratorium Deutsch-
Niederländische Gesellschaft
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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.

Raad van Toezicht
Verslag  

  Principes van de Governance Code Cultuur

1.   Het bestuur is verant¬woordelijk voor het in acht nemen van de  
Governance Code Cultuur.

2.   Het bestuur kiest het besturings¬model 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.

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.
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 2017

De Raad is verheugd te constateren dat de sprong voorwaarts die het 
museum in 2016 had gemaakt in waardering, media-aandacht en bezoekers-
aantallen in 2017 is bestendigd. Geschraagd door een consistente 
programmering wist het museum zijn positie bij vakwereld, stakeholders  
en publiek verder te versterken. De financiële risico’s die met name  
de grote tentoonstellingen met zich meebrengen, zijn adequaat beheerst.  
De collectie Bergense School kon met enkele belangrijke aanwinsten worden 
versterkt. Het positieve exploitatieresultaat over 2017, dat mede dankzij 
geslaagde fondsenwerving en goede bezoekersaantallen kon worden 
gerealiseerd, stemt de Raad tot tevredenheid, ook omdat dit de ruimte bood 
om enkele bestemmingsreserves aan te vullen die in de nabije toekomst  
nodig zijn voor vernieuwing en verbetering van het museum. 

De Raad van Toezicht heeft in het verslagjaar vier maal vergaderd. De jaar-
rekening over 2016 is besproken in aanwezigheid van de externe accountant, 
en goedgekeurd. Jaarrekening, begroting en jaarplan zijn goedgekeurd  
en ook de kwartaalrapportages van de directie zijn telkens behandeld. 
Bijzondere aandacht is besteed aan de visie en het meerjarenbeleidsplan 
2018 – 2023 van de directeur. In de vergaderingen met de directeur-bestuurder 
werden niet alleen de ambities en de programmeringsplannen besproken 
maar ook de ontwikkeling van de organisatie. De knelpunten met betrekking 
tot de huisvesting van het museum zijn ter tafel geweest en er is een besluit 
genomen om de accountants van De Hooge Waerder in de komende jaren  
de controle van de Stichtingsboeken te laten verrichten. In overleg met  
de gemeente Alkmaar is besloten om de statuten van de Stichting Stedelijk 
Museum Alkmaar in 2018 te actualiseren in een gezamenlijk traject met 
Stichting Taqa Theater De Vest. In december 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
Jasme Leenaars
Peter van den Brink

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

  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.
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Organigram   Raad van Toezicht

Gerrit Valk   Voorzitter
Christel Portegies  Vice-voorzitter
Marjolein Warburg  Lid
Peter van den Brink  Lid
Jasme Leenaers  Lid 
Patrick van Mil   Directeur

  Directie

Patrick van Mil      Directeur-bestuurder

  Financiën en Organisatie

Peter Sieben  Hoofd Financiën en Organisatie
Nathalie Overtoom Bedrijfsadministrateur
Marja Boekel  Medewerker financiële administratie
Mieke Endeveld  Managementassistent
Niels de Boer   Personeelsadministratie
 
  Marketing en Development

Eva Groentjes  Coördinator Marketing en Development
Hans Duncker  Salesmanager en winkel
Ilse Rus   Communicatie en pr

  Collectie en Presentatie

Loet Schledorn  Hoofd Collectie en Presentatie, plv. directeur
Christi Klinkert   Conservator
Marjan van Heteren  Conservator 19e en 20e eeuw
Annelie Grob   Projectleider tentoonstellingen
Sanne Bruin   Registrar
Margreet Snijders Collectie- en depotbeheer
Saskia Nyst   Educatie
Renée Smithuis  Gastconservator
Fleur Junier  Gastconservator
Marjorie van Beekum Rondleider
Meandre Carmio Museumdocent

Raad van Toezicht Directeur

Marketing en 
Development

Financiën  
en Organisatie

Collectie  
en Presentatie

Museumdocenten 
en rondleiders

Vrijwilligers horeca 
en ontvangst

Publiek  
en Techniek

Vrijwilligers 
winkel
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  Vrijwilligers

Alessandra van Broekhoven 
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 
Cok Sjoukens 
Corry Schouten 
Francien Verheul 
Gerda van der Horst 
Griet Flokstra 
Hans Vogel 
Hennie Ligthart 
Henny Beemsterboer 
Jan Willem Tuinman 
Jenny Tonneman 
Jetty Groeneveld 
Joke Boots 
Karin van den Toorn 
Lisa Kloosterman 
Loek Kamp 
Loes Groen 

Marcelle Posch 
Margriet van Woesik 
Mea Read 
Rebecca Wijker 
Reyhan Akpinar 
Reynout Scorea 
Ria Pols 
Rika Rijnten 
Ron Huijsman 
Simone Spiering 
Sissel de Vries 
Suzan Heijmans 
Tineke Tiben 
Toos Engeringh 
Trijntje Osinga 
Wil Doodeman 
Yvonne Konijn 
Celine Harmata 
Marjo van Sabben

Mieke Content  Rondleider
Sara van Doorn   Museumdocent en rondleider
Jazzy de Groot   Rondleider
Femke Huisman  Museumdocent en rondleider
Sandra Licht   Museumdocent
Carolijn Nicolai  Museumdocent
Ingrid Völke  Rondleider
Renske Gerstel   Museumdocent
Rosina Loocks   Museumdocent
Saskia van Schagen  Rondleider en Museumdocent
Suzanne Mascini  Museumdocent

  Publiek en Techniek

Henny Dubbeldeman Hoofd Publiek en Techniek
Sjoerd Appelman Meewerkend voorman
Willem Kalsbeek Medewerker techniek
Natascha de Boer Coördinator Team Publiek
Margo Pennings Publieksmedewerker / Dagcoördinator
Evelien Zandbergen Coördinator ontvangsten
Matthé Grent  Ondersteuning Museumcafé
Jan-Pieter 
van Eijkelenborg Publieksmedewerker
Willem Borst  Publieksmedewerker
Karin Regeling  Publieksmedewerker / Dagcoördinator
Bernadette Schmidt Publieksmedewerker
Anja Le Feber  Publieksmedewerker / Dagcoördinator
Dirk Bakker  Publieksmedewerker
Eric van der Es  Publieksmedewerker / Dagcoördinator
Marianne Koenz Publieksmedewerker invalkracht
Adri van Walsem Publieksmedewerker invalkracht
Wander Adema  Publieksmedewerker invalkracht
Carla Engelsman Publieksmedewerker invalkracht
Saskia te Lindert Publieksmedewerker invalkracht
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Kerncijfers personeel 
in loondienst

  Aanstellingen

gemiddeld aantal fte’s in 2017  23,03

  Dienstverband per 31 december 2017

dienstverband onbepaalde tijd 28
dienstverband bepaalde tijd 1
dienstverband totaal 29 

  Personeel per 31 december 2017

vrouwen 17
mannen 12
totaal  29 

  Leeftijdsopbouw per 31 december 2017

t / m 29 jr 0
30 t / m 39 jr 3
40 t / m 49 jr 7
50 t / m 59 jr 9
60 t / m 64 jr 8
65 + jaar 2
totaal  29

  Gemiddelde arbeidsongeschiktheid

ziekteverzuim excl. zwangerschap 3,3 %
zwangerschaps- / bevallingsverlof 0,0 %
totaal ziek / zwanger in 2017 3,3 %

Medewerkersuitje
september 2017
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Deze verkorte jaarrekening is ontleend aan de jaarrekening 2017 van  
Stichting Stedelijk Museum Alkmaar. Bij de volledige jaarrekening 2017 van 
Stedelijk Museum Alkmaar is door De Hooge Waerder Registeraccountants  
b. v. op 22 maart 2018 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 realisatie begroting realisatie
2017 2017 2016

Baten

Inkomsten museum
Entreegelden 352.709 230.566 387.934
Brutomarge winkel en café 140.460 88.000 173.130
Overige omzet 14.304 6.000 11.006

507.473 324.566 572.070
Fondsen, subsidies en sponsoring
Tentoonstellingen 215.250 227.000 326.027
Aankopen museumcollectie - - 880.922
Vrienden/Schutters/ 
Kring Bergense School 15.188 15.000 44.078
Sponsoring en giften algemeen 50.000 9.000 8.264

280.438 251.000 1.259.291
Subsidie Gemeente Alkmaar
Structurele subsidie 2.754.630 2.754.630 2.772.000
Vrijval reservering hogere premiedruk 10.000 10.000 20.000

2.764.630 2.764.630 2.792.000

Totaal Baten 3.552.541 3.340.196 4.623.361

Verkorte jaarrekening

in EUR realisatie begroting realisatie
2017 2017 2016

Lasten

Personele lasten
Personeel in loondienst 1.405.162 1.423.143 1.321.997
Uitzendkrachten/overige inhuur 141.510 124.000 203.251
Overige personeelskosten 82.718 88.700 116.566

1.629.390 1.635.843 1.641.814
Algemene lasten
Huisvesting 394.025 440.000 433.716
Kantoor- en organisatie 224.648 229.000 222.244
Marketing en communicatie 57.342 90.500 94.862

676.015 759.500 750.822
Collectie en tentoonstellingen
Tentoonstellingen 575.956 613.667 676.384
Aankopen museumcollectie 63.754 12.000 960.380
Overige museaal 99.182 115.000 102.074

738.892 740.667 1.738.838
Kapitaallasten
Afschrijvingen 226.290 224.993 226.343
Rente 47.271 47.206 53.241

273.561 272.199 279.584

Totaal Lasten 3.317.858 3.408.209 4.411.058

Resultaat 234.683 -68.013 212.303
Toevoeging algemene reserve 6.563 2.687 46.399
Mutaties bestemmingsreserves 216.800 -80.200 152.800
Mutaties bestemmingsfonds 11.320 9.500 13.104

Saldo - - -
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  Balans

in EUR

per 31-12-17 per 31-12-16
Activa

Materiële vaste activa
Verbouwing en inrichting 136.240 207.481
Inventaris en ICT 48.651 69.145
Vernieuwing vaste opstelling 1.377.837 1.468.951
Activa in ontwikkeling - -

1.562.728 1.745.577
Voorraden en onderhanden werk
Voorraden winkel  / museumkaarten 87.287 102.962
Onderhanden werk tentoonst./ projecten -365.333 -113.029

-278.046 -10.067
Vorderingen
Debiteuren 22.117 55.091
Omzetbelasting 97.032 54.090
Subsidiegevers en fondsen 205.650 1.132.724
Gemeente Alkmaar 0 30.250
Overige vorderingen 76.233 51.665
Vooruitbetaalde bedragen 24.402 27.646

425.434 1.351.466
Liquide middelen
Totaal 1.105.833 617.406

Totaal Activa 2.815.949 3.704.382

in EUR

per 31-12-17 per 31-12-16
Passiva

Stichtingskapitaal
Algemene reserve 349.783 343.220
Bestemmingsreserves 476.600 259.800
Bestemmingsfonds 24.424 13.104

850.807 616.124
Langlopende schulden
Gemeente Alkmaar 1.245.000 1.452.500

Kortlopende schulden
Crediteuren 381.172 263.830
Loonheffing en pensioenpremies 72.312 74.704
Reserveringen vakantiegeld /-dagen 94.922 108.735
Reservering hogere premiedruk 10.000 20.000
Nog te betalen bedragen 132.826 1.111.526
Vooruitontvangen schenkingen / subs. 28.910 56.963
Totaal 720.142 1.635.758

Totaal Passiva 2.815.949 3.704.382

Cijfers 2017 
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  Sponsoring en giften

Het museum heeft in 2017 een aantal particuliere giften ontvangen, in totaal 
€ 50.000. In overleg met betrokkenen wordt de totale opbrengst toegevoegd 
aan een nieuwe bestemmingsreserve, die vanaf 2018 als aankoopfonds voor 
de museumcollectie wordt ingezet.

  Personele lasten

De kosten van personeel in loondienst onderschrijden de begroting 2017  
per saldo met ca. € 18.000. Dit kostenvoordeel bestaat voornamelijk uit de 
niet begrote UWV no-risk uitkering vanwege langdurig ziekte en de hoge vrijval 
vanuit de reserve vakantiedagen dankzij een aangescherpt verlofbeleid. 
De kosten van uitzendkrachten en overige tijdelijke inzet overstijgen in 2017  
de begroting met ruim € 17.000. Dit is het resultaat van de vervanging van  
een langdurig zieke medewerker en tijdelijke vervanging in verband met het 
wegwerken van verlofuren bij medewerkers in roosterdienst. 

  Algemene lasten

De huisvestingskosten onderschrijden de begroting 2017 met ca. € 46.000, 
vanwege een eenmalige positieve na-verrekening voor energie, energie-
belasting en gebouwbeheer over 2017 en eerdere jaren, ontvangen via  
de Gemeente Alkmaar. 

Marketing en communicatie (niet gerelateerd aan de tentoonstellingen)  
kent een onderschrijding van €33.000 in 2017, voornamelijk vanwege uitstel 
van de geplande huisstijlvernieuwing naar 2018.

  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 
tentoonstellingsbegroting 2017 van Stedelijk Museum Alkmaar was uitgegaan 
van € 613.667 aan bruto kosten en € 227.000 aan opbrengsten, waardoor  
de netto kostenbegroting voor tentoonstellingen € 386.667 omvat.  
De gerealiseerde netto tentoonstellingskosten zijn door kostenmeevallers  
en succesvolle fondsenwerving 7 % lager en bedragen uiteindelijk € 360.706  
in 2017.

In 2017 is voor de Selderbeek-tentoonstelling een financiële bijdrage 
ontvangen van Vereniging Vrienden Nieuwe Kunst 1900, Prins Bernhard 
Cultuurfonds Noord-Holland, het TAQA Cultuurfonds, de Hofstee Stichting, 

  Verzelfstandiging en subsidiëring 

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 boek-
waarde per 1 januari 2014 van de Gemeente Alkmaar overgenomen. Voor 2017  
heeft het museum van de Gemeente Alkmaar een exploitatiesubsidie van  
€ 2.754.630 toegekend. De gemeente heeft voor 2018 € 2.821.968 subsidie 
toegekend.

  Onderhanden werk

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, waarvan € 195.000 in 2017. 

  Eigen inkomsten museum

Het aantal bezoekers was in 2017 60.785 (2016: 70.156, mede dankzij de Picasso-
tentoonstelling) en daarmee beduidend hoger dan de 45.000 bezoekers waar 
voorzichtigheidshalve mee is gerekend voor de baten begroting. De inkomsten 
uit entreegelden zijn ca. € 122.000 hoger dan begroot. Dit is zowel het 
resultaat van de hoge bezoekersaantallen door onder andere de tentoon-
stelling over Emanuel de Witte als van de landelijk 8 % hogere afrekenprijs  
voor bezoekers met een Museumkaart. Door de hoge bezoekersaantallen  
zijn ook de baten van winkel en café navenant gestegen ten opzichte van  
de begroting. 
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bijdragen van de deelnemers in 2016 en 2017. Ten laste van dit bestemmings-
fonds komen de kosten van activiteiten voor de deelnemers, alsmede  
de geoormerkte financiële bijdragen aan een collectie-gerelateerd doel.

  Bezoldiging bestuurder en toezichthouders

De directeur-bestuurder ontvangt een salaris op basis van schaal 15 van  
de Museum CAO en neemt deel aan het Pensioenfonds ABP conform  
de premieberekeningswijze op basis van de standaardpremies en de ABP-
sectorclassificatie Overig.

De leden van de Raad van Toezicht ontvangen een vacatievergoeding  
en een vergoeding van gemaakte reiskosten op declaratiebasis.

De bezoldiging van de directeur-bestuurder, toezichthouders en overige 
functionarissen blijft in 2017 onder het betreffende individuele WNT-
maximum. Er zijn in 2017 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. 

De Gijselaar-Hintzenfonds, Gifted Art, het Jaap Harten Fonds, Zabawas  
en van de M. A. O. C. Gravin van Bylandt Stichting.

De tentoonstelling Popmuziek / NH-Beat kon worden gerealiseerd dankzij  
de bijdrage van het Regionaal Archief Alkmaar.

De tentoonstelling over Maria Tesselschade is mede mogelijk gemaakt door 
financiële steun van afdeling Archeologie van de Gemeente Alkmaar en het 
Muiderslot.

De tentoonstelling Emanuel de Witte-Meester van het Licht heeft voor 
financiële ondersteuning kunnen rekenen op het Prins Bernhard Cultuurfonds, 
Fonds21, Mondriaan Fonds en het VSB Fonds.

De aankopen voor de museumcollectie, in totaal € 63.754 in 2017, overstijgen 
de begroting met vanwege een aantal bijzondere koopgelegenheden  
voor de collectie Bergense School (twee schilderijen en een tekening van  
Dirk Filarski en een portret van Boendermaker vervaardigd door Leo Gestel).   
De overschrijding wordt uiteindelijk gecompenseerd door de onderbesteding 
op tentoonstellingen en overige museale kosten (doordat onder andere  
geen restauraties zijn uitgevoerd in 2017).

  Jaarresultaat 2017

Van het gerealiseerde positieve saldo van de baten en lasten over 2017  
wordt, conform de begroting en in lijn met de noodzakelijke versterking van 
de algemene reserve als buffer voor toekomstige onvoorziene financiële 
ontwikkelingen, € 6.563 toegevoegd aan de algemene reserve. Deze bedraagt 
per 31 december 2017 € € 349.783. Daarnaast wordt van het positieve jaar-
saldo € 45.000 gedoteerd aan een bestemmingsreserve voor de tentoon-
stellingen over Ruysdael / Saenredam (2018) en De Koe (2018). Verder wordt, 
dankzij giften in 2017, €50.000 in een bestemmingsreserve voor collectie-
aankopen (aankoopfonds) gestort. In het kader van het nieuwe bedrijfsplan 
wordt € 180.000 toegevoegd aan bestemmingsreserves voor de toekomstige 
modernisering van het museum en de ontwikkeling van de development /
 fondsenwerving en educatie. Daarnaast vallen voor € 58.200 de bestemmings-
reserves conform planning vrij voor investeringen afronding tweede fase 
vernieuwing vaste opstelling en verbetering lichtplan (1  /  10 deel) en voor  
de tentoonstelling over Emanuel de Witte.

Vanaf 2016 is er een bestemmingsfonds voor Vrienden, Schutters en Kring 
Bergense School. Hierin zijn de overgedragen gelden van Stichting Vrienden 
Stedelijk Museum Alkmaar ondergebracht, aangevuld met de ontvangen 
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