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Directieverslag 2019 

 
1. Inleiding 

Het afgelopen jaar was voor Museum Hilversum een positief jaar. Het kan worden 

opgemaakt uit de volgende zaken: 

. Het museum had een bereik van 36.000 bezoekers; 

. Dankzij met name de reizende tentoonstelling Zilveren Camera en enkele pop-up 

exposities groeide het bereik buiten het museum naar 25.000 bezoekers; 

. In 2019 was 62 % van de bezoekers met een Museumkaart afkomstig uit Hilversum `

 en ‘t Gooi; 

. Het online bereik groeide dit jaar opnieuw. In 2019 deden 17.000 kijkers mee aan een 

livestream; 

. Museum Hilversum kon 2019 afsluiten met een sluitende exploitatie;  

. Het Convenant 2018-2020 met de gemeente Hilversum kon in maart 2019 worden 

getekend. 

 

2. Partnership 

Het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid 

In 2019 realiseerde Museum Hilversum samen met het Nederlands Instituut voor Beeld en 

Geluid de eerste samenwerkingstentoonstelling ‘Mediavrouwen’. Hoewel de samenwerking 

prettig verliep is, de kernconclusie dat de doelgroepen van de beide musea een kleinere 

gezamenlijke interesse hebben, dan aangenomen werd. Het bezoekersaantal viel namelijk 

tegen. De doelgroep van zowel Beeld en Geluid als Museum Hilversum vond dat er te weinig 

van hun gading te zien was. Het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid en Museum 

Hilversum slaagden er onvoldoende in iets te bieden waarin beide doelgroepen zich in 

konden herkennen. Zij besloten de programmatische samenwerking in 2020 voort te zetten 

en toe te spitsen op het Mediaplein. Het oorspronkelijke plan om per jaar één gezamenlijke 

tentoonstelling te maken is vooralsnog ter zijde gezet. Die programmatische samenwerking 

kwam wel naar tevredenheid tot uiting in de Dutch Media Week. De Dutch Media Week is 

een festival waar bijzondere en actuele verhalen over media worden verteld. Het heeft van 4 

tot en met 13 oktober 50.000 bezoekers naar Hilversum getrokken, waarvan een kleine 

5.000 naar de Kerkbrink en omgeving. Museum Hilversum organiseerde verschillende 

activiteiten georganiseerd zoals Zomaar Gasten, een VR beleving en gaf gratis rondleidingen 

door de expositie Mediavrouwen.  

 

Mediaplein Hilversum  

Het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid, de Bibliotheek Hilversum en Museum 

Hilversum richtten in juli 2019 samen de stichting Mediaplein Hilversum op. De centrale 

doelen van de stichting zijn: a) het ontwikkelen van een haalbaarheidsstudie en b) het 

creëren van een levendig cultureel verblijfsklimaat door het initiëren van programma’s op de 
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Kerkbrink met een positief effect voor de omliggende horeca en middenstand’.  De 

haalbaarheidsstudie liep vertraging op waardoor pas in 2020 duidelijk wordt hoe de drie 

organisaties in fysieke zin gaan samenwerken. De programmatische samenwerking loopt 

deels onafhankelijk van de uitkomsten van de studie door. 

 

Het Filmtheater 

De samenwerking met het Filmtheater werd net als in de afgelopen jaren gecontinueerd. 

Deze is vruchtbaar omdat het Filmtheater en het museum dezelfde doelgroepen bereiken. 

Bij elke nieuwe tentoonstelling verzorgde het museum in het Filmtheater een ‘wall of fame’, 

een pop-up tentoonstelling als ‘teaser’ voor de expo in het museum. Het Filmtheater hield 

haar nieuwjaarsreceptie opnieuw in Museum Hilversum en Museum Hilversum was er 

welkom voor een sneak preview van de VPRO-documentaire Born Free. Het museum leverde 

een inhoudelijke bijdrage aan de filmreeks ‘Cracking the Frame’ die over kunstfilms ging en 

de reeks ‘Women in Film’. Die betrof vijf films waarin vrouwelijke regisseurs centraal staan 

naar aanleiding van de expositie Mediavrouwen.  

 

Hogeschool voor de Kunsten Utrecht 

De directeur van Museum Hilversum begeleidde net als in 2017 en 2018 

tweedejaarsstudenten Kunst en Economie bij de studie-opdracht: Hoe kan mediakunst nog 

meer de ‘look and feel’ van Museum Hilversum gaan bepalen? Voor de 

eindexamencatalogus schreef hij een bijdrage over Identiteit en Kunst. 

De beoogde eindejaarsexpositie vond geen doorgang. De Hogeschool besloot die uiteindelijk 

toch in eigen huis te organiseren. 

 

Zilveren Camera 

De Stichting De Zilveren Camera vestigde zich in juli 2019 in Hilversum en kreeg onderdak in 

Museum Hilversum. De keuze om in het museum kantoor te gaan houden kan gezien 

worden als een onderstreping van de gegroeide samenwerking. Museum Hilversum weet 

zich in de volle breedte een samenwerkingspartner van de Zilveren Camera. Tegen de 

achtergrond hiervan werd een gezamenlijk werkplan opgesteld met enkele 

samenwerkingsprojecten voor 2020. De verhuizing Hilversum en in het bijzonder naar 

Museum Hilversum betekende dat het gesprek over verlenging van de samenwerking 2016-

2020 kon worden gestart.  

 

Hogeschool Utrecht 

De directeur van Museum Hilversum begeleidde de 18 deelnemers aan de landelijke Minor 

Audiovisuele Vormgeving van de Hogeschool Utrecht die werden uitgenodigd voor de 

tentoonstelling Zilveren Camera, die in februari en maart 2020 wordt gehouden, vijf media-

interventies te ontwikkelen. 

 

Foto-academie Amsterdam 

Twee jaargangen afstudeerders aan de Fotoacademie presenteerden in Museum Hilversum 

hun eindexamenwerk in de vorm van een pop-up expositie en korte presentaties. Mede 
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dankzij de medewerking van de artistiek directeur Ruud de Jong en de hoofdredacteur van 

het tijdschrift PF Ton Hendriks werden de avonden een succes.  

 

Fotobond en fotoclubs 

Museum Hilversum in de persoon van Veronique Jansen nam deel aan de jurering van de 

Bondsmeesterklasse van de Fotobond en van enkele wedstrijden van regionale fotoclubs. 

Daarnaast zijn leden van de Fotobond in het museum ontvangen bij speciale rondleidingen 

en zijn er verschillende avonden georganiseerd voor fotoclub Argentum uit Naarden en 

fotoclub Perspectief uit Hilversum. 

 

3.  Vrijwilligers  

Vrijwilligers vormen een belangrijke verbinding met de Hilversumse samenleving en zijn van 

onschatbare waarde voor de continuïteit van het museum. Eind 2019 werkten er in Museum 

Hilversum zesendertig vrijwilligers. Verdeeld over teams ‘Museumbalie’, ‘Rondleidingen’, 

‘Inrichting tentoonstellingen’, ‘Events’ en ‘Administratieve ondersteuning’ vonden zij allen 

een plek en rol die zij ambieerden. De groep vrijwilligers veranderde continue. Er was een 

vaste kern van ongeveer twintig vrijwilligers. Een enkeling vertrok omdat zij op basis van de 

in het museum opgedane ervaring een plek vond op de arbeidsmarkt. Anderen kwamen juist 

om werkervaring op te doen.  

De directie ontving de vrijwilligers elke vierde maandag van de maand om hen bij te praten 

over de lopende en komende tentoonstellingen en met hen van gedachten te wisselen over 

het museum teneinde de onderlinge band te versterken. De bijeenkomsten werden 

bovendien gebruikt voor interne training en coaching.  

Tijdens het vrijwilligersuitje in mei 2019 werd het Gemeentelijk Museum Den Haag bezocht 

voor de expositie van Erwin Olaf. En in 2019 was er weer een uitgebreide kerstborrel. De 

bestuursvoorzitter van het museum Henk Broeders sprak er zijn dank uit en prees de inzet 

van de vrijwilligers. 

Ook in 2019 was er voor de coördinatoren de jaarlijkse training Bedrijfshulpverlening (BHV). 

Er werd tweemaal ‘reallife’ geoefend. Een maal onverwacht en eenmaal gepland. De 

bedrijfshulpverleners hoefden in 2019 geen enkele keer in actie te komen.  

 

4. Kwaliteitsbeleid 

Museum Hilversum werd  op basis van een steekproef onderworpen aan een toetsing van de 

Stichting Museumregister. Het museum werd in oktober 2019 gevraagd aspecten als cultural 

governance, personeelsbeleid en collectiebeleid nader vorm te geven. Eind 2019 diende het 

museum het verbeterplan in bij de stichting vernoemd. De status van erkend museum is 

belangrijk, mede daarom ondersteunde de Gemeente Hilversum de audit met een 

beleidsbrief. Het is de verwachting dat de voortgezette erkenning medio 2020 wordt 

ontvangen. 

 

5. Personeelsbeleid  

De kern van het team van Museum Hilversum bestaat uit ZZP-ers, dit om de productiviteit en 

betrokkenheid bij het museum zo groot mogelijk te houden. Flexibele arbeidsrelaties bieden 

de mogelijkheid om mensen met de meest recente kennis en inzichten aan te trekken. De 
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voorkeur voor flexibele arbeidsrelaties is mede ingegeven door de beperkte financiële 

mogelijkheden en het kortlopend karakter van het convenant met de gemeente Hilversum. 

De aanstelling van de directie is er een voor onbepaalde tijd. De functie 

communicatie&marketing, het operationeel- en het facilitair management worden door 

terugkerende ZZP-ers ingevuld. Zij vormen een vaste, flexibele schil. Per project ontvangen 

zij een opdracht onder de conditie dat zij naast de activiteiten voor het museum andere 

betaalde werkzaamheden vervullen. Omgerekend naar fte varieert hun inzet tussen de 2.5 

en 3.0 fte. Voor het onderzoek naar en de ontwikkeling van exposities huurt het museum 

curatoren in. 

 

6. Collectiebeleid 

Museum Hilversum stelde het verbeterde collectieplan 2018-2022 vast met daarin de doelen 

en beoogde samenstelling van de collectie. De collectie werd beschreven.  

Binnen de collectietaak van Museum Hilversum word een drietal collectiegebieden 

benoemd, te weten:  

- Regionale mediakunst; 

- Nieuwsfotografie;  

- Oeuvre-collectie. 

Museum Hilversum oefent haar collectietaak uit in afstemming met het Nederlands Instituut 

voor Beeld en Geluid. Aankopen met een landelijk karakter worden gedaan in samenhang 

met de Collectie Nederland. Elke verwerving loopt via de Vriendenstichting die deze 

financieel mogelijk maakt. De exploitatie van het museum wordt niet aangewend voor de 

collectie-aanschaf.  

Mede dankzij de donaties van de Vriendenstichting en de samenwerking met 

Mediaperperspectives konden in 2020 drie VR-producties gemaakt en toegevoegd worden 

aan de collectie, t.w.: 

Fly on the Wall (1/5) 

 Virtual Reality 

Bastiaan Woudt 

  

Why would pose like that? (1/25) 

 Virtual Reality 

Laura Hospes 

 

 Morning Rituals (1/25) 

 Virtual Reality 

Carla van de Puttelaar 

 

Dankzij een schenking van de kunstenaar kon aan de collectie worden toegevoegd: 

Born Free 

Video, 3 minuten 

Ilvy Njiokiktjien 

  

Wilmarie en Zakithi, Foto-print, dibond 
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Ilvy Njiokiktjien 

 

7. Tentoonstellingen 

 

6.1.     WorldPressPhoto 

4 tot en met 27 januari. 

 

In Museum Hilversum staat de laatste jaren NIeuwsfotografie centraal in het eerste kwartaal 

van het nieuwe jaar, met de WorldPressPhoto en de Zilveren Camera.  

 

Museum Hilversum liet, zoals gewoonlijk, als laatste in de rij van meer dan 100 exposanten 

de WorldPressPhoto tentoonstelling van het voorgaande jaar 2018 zien. WorldPressPhoto 

weet elk jaar opnieuw het publiek versteld doen staan van de wereld waarin we leven: het 

politieke geweld, het verzet, de schoonheid van de natuur, de sport en de achterstelling in 

de vorm van onderdrukking en armoede. Museum Hilversum laat zowel de foto’s als de 

digitale versie zien, die bij WorldPressPhoto sterk geïntegreerd zijn.  

Het aantal middelbare scholieren dat met hun leerkrachten de WorldPressPhoto bezocht 

was dit jaar bijzonder hoog. Zeker voor leerlingen uit de bovenbouw is de expositie een 

welkome, doch confronterende manier om te (leren) kijken naar de wereld waar je deel van 

uitmaakt en in opgroeit. Museum Hilversum stelde een speciale lees- en kijkwijzer samen. 

Waar mogelijk verzorgde de directeur van het museum zelf de rondleidingen. 

Met de opening luidt Museum Hilversum traditiegetrouw het nieuwe jaar in. Dit jaar werd 

de opening door Pieter Broertjes, burgemeester van Hilversum. Terwijl hij de afgelopen 

jaren steeds werd bijgestaan door Lars Boering de directeur van de WorldPressPhoto, moest 

hij het dit jaar alleen doen omdat die helaas verhinderd was. 

 

7.2. De Zilveren Camera 

1 februari tot en met 31 maart. 

 

De zeventigste verjaardag van de Zilveren Camera werd opgeluisterd door Koning Willem-

Alexander die op 1 februari de jaartentoonstelling in Museum Hilversum bezocht. De Koning 

werd ontvangen door de directeur, medewerkers en vrijwilligers van Museum Hilversum. Die 

vormden bij binnenkomst van de Koning een erehaag. Hij werd door de burgemeester van 

Hilversum, Pieter Broertjes, de voorzitter van de Zilveren Camera, Marcel Molle en Stef van 

Breugel, de directeur van Museum Hilversum rondgeleid langs alle categorie-winnaars.  

Bij de tentoonstelling verscheen traditioneel het jaarboek Zilveren Camera 2018 en speciaal 

voor deze gelegenheid gedrukte postcards van de 64 winnaars van de Zilveren Camera van 

de afgelopen zeventig jaar. 

 

De Zilveren Camera is inmiddels uitgegroeid tot een jaarlijks evenement in Hilversum met de 

hoofdexpositie in Museum Hilversum als middelpunt.  Een inmiddels terugkerend ‘feestje’ in 

de Mediastad dat ook dit jaar weer mogelijk gemaakt werd dankzij een financiële bijdrage 

van het Stadsfonds Hilversum en de Gemeente Hilversum.  
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Profotonet steunde de hoofdtentoonstelling door de prints ter beschikking te stellen. Als 

tegenprestatie werd een tweetal bijzonder druk bezochte relatie-avonden georganiseerd. De 

tentoonstelling werd vormgegeven, zoals dat ook in de afgelopen vier jaar gebeurde, door 

Dorothee Haneke en Josefine van den Eerenbeemt.  

 

Net als de vorige edities ondersteunde Museum Hilversum in 2019 de landelijke jury en de 

uitreiking van de Zilveren Camera, dit keer in Theater Gooiland.  

Tijdens de jurydag was Museum Hilversum gesloten voor het publiek. Alle museumzalen, 

vergader- en ontvangstruimtes werden gebruikt om de (deel)jury’s een goed onderkomen te 

geven. Het museum heeft geen stem in de beoordeling van de foto’s. 

 

De hoofdtentoonstelling werd net als de andere jaren begeleid door een buitenexpositie 

met grote borden op het Keiplein, de Kerkstraat, Gooiland en de Kerkbrink; de zogeheten 

bordbusters. Via een app, een gezamenlijke ontwikkeling van Museum Hilversum, Hilversum 

Marketing en de Stichting De Zilveren Camera, vertelde juryvoorzitter Marc Prüst de 

verhalen achter de foto´s.  

Helaas gaf de gemeente Hilversum geen vergunning af voor plaatsing van buitenborden op 

Kerkelanden, Seinhorst en de Gijsbrecht van Amstelstraat. Dit was namelijk wel de bedoeling 

met als oogmerk de Zilveren Camera nog meer bekendheid in de Hilversumse samenleving 

te geven.  

 

De samenwerking met winkeliers van ondernemersvereniging Havenvaart (Havenstraat en 

Vaartweg) en het centrumgebied werd gecontinueerd en uitgebreid met de 

ondernemersvereniging Gijsbrecht van Amstel. Er werden foto’s in de etalages gehangen, er 

was een letterspel en een relatie-avond.  

 

De Zilveren Camera Junior werd dit jaar gewonnen door de 15-jarige Marie Claire Aling uit 

Assen en de 17-jarige Lotte Pranger uit Gorredijk. Hiermee kwamen voor het eerst de 

winnaars van buiten ‘t Gooi.  

De Juniorprijs is er voor de jeugd in de leeftijd van 10  t/m 18 jaar. Jongeren konden 

inzenden onder het thema ‘Mijn nieuws’ en werd onder de aandacht gebracht bij 

Hilversumse basisscholen, groepen zeven en acht, en het voortgezet onderwijs, onderbouw. 

Bij het werven van inzendingen speelt Instagram een belangrijke rol. Er waren 68 kinderen 

die een of meerdere foto’s instuurden.  

 

De Zilveren Camera heeft de afgelopen jaren gekozen voor vernieuwing en verbreding. De 

Prijs voor Storytelling en de Paul Peters Fotoprijs, een prijs voor sociale fotografie, zijn 

voorbeelden van de innovatie. De Publieksprijs is een voorbeeld van verbreding en werd in 

2019 voor het eerst uitgereikt. De prijs werd gesponsord door CameraNU.nl. Er werden 

online ruim 1300 stemmen uitgebracht en in het museum bijna 8.000.  

De Publieksprijs ging naar Cynthia Boll die ook de Zilveren Camera won en daarmee een 

overtuigende winnaar kan worden genoemd. Op de feestelijke uitreiking op 30 maart 

overhandigde de voorzitter van de Publieksjury, Birgit Donker (directeur Nederlands 

Fotomuseum) de Publieksprijs uit.  
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Museum Hilversum organiseert ook de Zilveren Camera Reizende Tentoonstelling. Die ging 

in 2019 langs Nijmegen, Hoorn, Groningen, Texel, Zwolle en Hengelo. Het totale bereik 

hiervan is, afgerond, 20.000 bezoekers. Museum Hilversum doet de acquisitie, de inrichting, 

het transport en het ondersteunt de plaatselijke organisatie met communicatie, educatie en 

pr. 

 
7.3. Door de ogen van 

4 tot en met 7 april. 

 

In samenwerking met KiKa (De Stichting Kinderen Kankervrij) selecteerde Museum Hilversum 

vijftig fotografen die samen met kinderen – patiënt en ex-kankerpatiënt – bijzondere foto’s 

maakten. Elk duo koos een onderwerp of thema en werkte dit samen uit. De resultaten 

werden getoond in de tentoonstelling ‘Door de ogen van’ in Museum Hilversum. De 

fotografen werkten belangeloos mee, waaronder Micky Hoogendijk, Raymond Rutting, 

Linelle Deunk, Carla van de Puttelaar, Nico Kroon, Hans de Kort, Saskia Aukema, Jasper 

Doest, Govert de Roos, Imke van Panhuijzen, Saskia Bruinsma, Carla Kogelman, Marieke van 

der Velden, Sanne de Wilde, Gerard van Wessel, Erik Kessels, Kadir Lohuizen, Henk 

Wildschut, Jan Dirk van der Burg, Bert Verhoeff, Cleo Campert, Hans van der Meer, Bertien 

van Manen. Een deskundige jury in combinatie met kinderen bepaalde welke duo’s de eerste 

KiKaKiekAwards wonnen.  

 
7.4. Born Free, Ilvy Njiokiktjien 

11 april tot en met 16 juni. 
 

In 2019 was het vijfentwintig jaar geleden dat Nelson Mandela, bij de eerste vrije 

verkiezingen, gekozen werd tot president van de Republiek Zuid-Afrika. Hij legde het 

fundament voor een nieuw democratisch Zuid-Afrika. De generatie die direct na de 

afschaffing van de apartheid is geboren, is nu jong volwassen. Deze Born Frees worden de 

kinderen van Mandela genoemd: een generatie voor wie voor het eerst in de geschiedenis 

van Zuid-Afrika geldt dat iedereen dezelfde kansen krijgt. Het 25 jarig jubileum van het 

democratisch Zuid-Afrika was een belangrijke aanleiding om deze generatie van jong 

volwassenen in beeld te brengen. En wel in de expositie Born Free van Ilvy Njiokiktjien, die 

ook de eerste vrouw was die de Zilveren Camera won in 2014, met een foto over de 

begrafenis van Mandela. 

 

Ilvy maakte een multimediale productie met foto´s, documentaire films, een boek en een 

website. Zij reist al vanaf 2011 door Zuid-Afrika en maakte eerder bekroonde producties als 

Suidlanders en Nelson Mandela. In haar expositie had zij aandacht voor de verschillende 

jongerenculturen; religieus, sociaal, economisch en cultureel. Zij laat zien dat het leven, de 

opvattingen, de mogelijkheden en de ambities van de Born Frees sterk verschillen.  

Voor de tentoonstellingsvormgeving tekenen Dorothee Haneke en Josefien van den 

Eerenbeemt, de vaste vormgevers van Museum Hilversum. Er werd samengewerkt met het 
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Zuid-Afrikahuis uit Amsterdam waarmee de marketing werd gedeeld en waarmee 

gezamenlijke lezingen werden georganiseerd, in Hilversum en in Amsterdam.  

Tijdens Born Free werd twee maal een Podium MH georganiseerd waarover in de 

betreffende paragraaf meer. Born Free, Mandela's generatie van hoop VPRO-documentaire 

was tijdens de expositie op tv te zien. 
 

7.5. Terug naar 40-45, Hilversum in de Tweede Wereldoorlog 

28 april tot en met 6 mei. 

 

Sinds september 2016 verricht de Opleiding Geschiedenis van de Universiteit Utrecht in 

opdracht van Museum Hilversum onderzoek naar Hilversum in de Tweede Wereldoorlog. Dit 

is een onderzoek ‘in menselijke maat’, waarbij wordt ingezoomd op het niveau van 

individuen en de aandacht vooral uitgaat naar hun alledaagse leven en sociale betrekkingen 

onder vreemde overheersing. Dit perspectief brengt veel nieuwe aspecten van de 

geschiedenis aan het licht en maakt die geschiedenis niet alleen invoelbaar, maar zorgt ook 

voor een uitvergroting van meer tijdloze morele dillema’s van de moderne samenleving. Het 

onderzoek wordt in 2020 afgerond en resulteert in een boek dat in mei 2020 bij uitgeverij 

Boom verschijnt. Museum Hilversum begeleidt een leescommissie die het voorzit. Het 

museum volgt het onderzoek van nabij en staat de onderzoeksleider Geraldien von Frijtag 

met raad en daad bij.  

 

In samenwerking met de winkeliersvereniging van de Gijsbrecht werd in een leegstaand 

pand een bijzonder succesvolle pop-up expositie georganiseerd. Er kwamen honderden 

bezoekers op af en een tiental groepen van het basisonderwijs. 

 

7.6.    Art Hilversum 

19 tot en met 30 juni. 

 

In samenwerking met de Stichting Art Hilversum werd de jaarlijkse overzichtsexpositie 

georganiseerd ter begeleiding van de Open Atelierdagen. Museum Hilversum deed dit jaar 

voor het eerst mee aan de selectie. Er deden bijna veertig Hilversumse kunstenaars aan 

mee, waarvan een zestal mediakunst inbrachten. Ondanks het inspirerende 

nevenprogramma met onder andere Young ART, een kunstwedstrijd voor kinderen en pop-

ups op verschillende plekken in Hilversum, trekt de tentoonstelling nauwelijks nieuwe 

bezoekers aan. Vooral de directe netwerken van de deelnemende kunstenaars zijn 

belangstellend. 

 
7.7.   Nude Now. Roy Kahmann 

6 juli tot en met 22 september. 

 

Het fotografisch naakt is een seismograaf als het gaat om de sociale en maatschappelijke 

morele kaders.  Op  Facebook en Instagram wordt het naakt nagenoeg gecensureerd. En in 

sommige openbare ruimte verdwijnen afbeeldingen van naakten. Aan de andere kant zien 

we perfecte gephotoshopte modellen in bladen en Instagram waarmee we op televisie en 
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online worden overladen. In de expositie NUDE NOW werd aan de hand van de collectie van 

Lindy en Roy Kahmann en Kahmann Gallery een beeld getoond van de naaktfotografie als 

uiting van creatieve vrijheid en als viering van de schoonheid van het menselijk lichaam.  

Naaktfotografie is een uiting van seksuele vrijheid, lichamelijke schoonheid en de 

ontluikende identiteit. Er was in de expositie aandacht voor historische (vintage) en 

contemporaine naaktfotografie. In de tentoonstelling was werk te zien van 33 fotografen, 

waaronder Eva Besnyö, Emmy Andriesse, Sanne Sannes, Ed van der Elsken, Gerard Fieret en 

Ata Kandó, maar ook van Laura Hospes, Casper Faassen, Schilte & Portielje, Rutger ten 

Broeke, Paul Cupido, Stephan Vanfleteren (België), Barry Kornbluh en Bastiaan Woudt.  

In de expositie werd videokunst getoond van Carla van de Puttelaar, Bastiaan Woudt en 

Laura Hospes. Die drie kunstenaars-fotografen maakten in opdracht van Museum Hilversum 

en met steun van Mediaperspectives ook een virtual reality (VR) film. Zij lieten zien 

waarheen de naaktfotografie zich beweegt als het de VR omarmt. 

 

De curatoren van de expositie waren Veronique Jansen en  Roy Kahmann, eigenaar en 

oprichter van de Kahmann Galerie te Amsterdam.   

 

Bij Nude Now verscheen een catalogus, hard cover, in een oplage 500 exemplaren. 

Tijdens Nude Now werd drie maal een Podium MH georganiseerd waarover in de 

betreffende paragraaf meer. Verder is er een virtuele tour gemaakt. Deze had een bereik van 

18K en is door 1.938 mensen 2.331 keer bekeken. 

 
7.8. Uitmarkt 

15 september 2019 

De Opening Culturele Seizoen is voor de eerste keer in de geschiedenis van Hilversum 

gehouden. Er deed een groot aantal culturele instellingen aan mee en het werd gekoppeld 

aan het jaarlijkse Bierfestival Hilversum. Hiermee kon een nieuwe doelgroep van een 

relevante omvang, 7.500-10.000 bezoekers, worden bereikt. De Opening Culturele Seizoen 

werd opgeluisterd door de wethouder van Cultuur en Media, Wimar Jaeger, die een pleidooi 

hield voor een jaarlijkse ‘uitmarkt’ als deze,  en ondersteunde het initiatief van harte. De 

Opening Culturele Seizoen is een initiatief van Poppodium De Vorstin en het Dudok 

Architectuur Centrum en Museum Hilversum,  en geeft hiermee een bijzondere invulling aan 

het culturele klimaat in Hilversum. Het brengt op een laagdrempelige, toegankelijke wijze 

cultuur en het programma voor het nieuwe seizoen naar het publiek. Voor een nieuw type 

publiek wel te verstaan, voor een sterk deel afkomstig uit de regio Gooi en Vecht en niet op 

voorhand bekend met de brede waaier van culturele activiteiten die Hilversum rijk is. De 

Zilveren Camera presenteerde een aantal winnende nieuwsfoto’s uit haar jaarlijkse 

wedstrijd, Museum Hilversum maakte het publiek deelgenoot van drie zelf geproduceerde 

installaties voor virtual reality en kondigde de eerste vier exposities van 2020 aan.  Zij 

organiseerde ook een fotowedstrijd waarbij het publiek, bezoekers van de Opening Culturele 

Seizoen werden uitgedaagd om foto’s te maken van het festival. De foto’s hiervan werden 

ter plekke geüpload en gepresenteerd op een groot digitaal scherm. Een selectie hiervan 

werd door de Gooi en Eemlander de volgende dag in de krant geplaatst. 
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Het Dudok Architectuur Centrum bracht de dialoogtafel naar de Culturele Opening, de 

Bibliotheek organiseerde voorleesactiviteiten voor de jeugd. De Dutch Media Week bracht 

haar programma voor de maand oktober 2019  en De Vorstin programmeerde het kleine 

podium met een achttal pop-acts. 

De uitmarkt werd mogelijk gemaakt dankzij een subsidie van de gemeente Hilversum. 
 

7.9. Mediavrouwen 

11 september tot en met 31 december. 

 

In 2018 overleed Mies Bouwman, wat voor Museum Hilversum en het Nederlands Instituut 

voor Beeld en Geluid aanleiding was voor de tentoonstelling ‘Mediavrouwen; pioniers in de 

wereld van beeld en geluid’. De expositie Mediavrouwen liet zien wat vrouwen voor de 

emancipatie van de mediakunst en -cultuur hebben betekend. De expositie richtte zich op 

baanbrekende vrouwen binnen de verschillende media in de afgelopen eeuw. Het ging in de 

expositie niet perse om de beeldvorming rond de vrouw, maar om het zichtbaar maken van 

de artistieke rol van vrouwen in de media. Media en kunst waren voor vrouwen lange tijd 

een van de weinige domeinen waar het mogelijk was om van zich te doen spreken. Nog altijd 

begeven veel vrouwen zich op dit snijvlak van media en kunst.  

De expositie werd uitgedacht door Els Kloek, met assistentie van Mediavrouwen was 

bedoeld om te laten zien hoe groot en belangrijk de artistieke bijdrage van vrouwen aan de 

media was is geweest, waarbij gedacht moest worden aan de terreinen documentaire film, 

video, radio, tv, fotografie en online. In de tentoonstelling werden geluidsfragmenten 

getoond, zijn webbased toepassingen te zien als vlogs en blogs, wordt met audio de fantasie 

en herinnering geprikkeld en zijn tv-fragmenten te bekijken. De expositie was hiermee 

multimediaal van opzet. De expositie richtte zich op zowel heden als verleden, met 

Nederland als werkterrein. 

Mediavrouwen was de eerste samenwerkingstentoonstelling van Museum Hilversum en het 

Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid. In de expositie was werk te zien van Mies 

Bouwman, Sonja Barend, Linda de Mol, Gerda Havertong, Sophie Hilbrand, Germaine 

Groenier, Nan Hoover, Eva Besnyö, Maria Austria, Bertien  van Manen, Sacha de Boer, Ilvy 

Njiokiktjien, Marleen Stikker, L.A. Raeven, Anna Nooshin, Fidan Ekiz,  Wendelien von 

Oldenburgh. De expositie werd mogelijk dankzij bruiklenen van Randstad, Sacha de Boer, Ilvy 

Njiokiktjien, LIMA, Marijke van Warmerdam, LUX, De Nederlandse Bank en 

advocatenkantoor Hoyng Rohk Monegier.  

Voor de tentoonstellingsvormgeving tekenen Dorothee Haneke en Josefien van den 

Eerenbeemt, de vaste vormgevers van Museum Hilversum.  

Tijdens Mediavrouwen werd tweemaal een Podium MH georganiseerd waarover in de 

betreffende paragraaf meer. Een ervan was bestemd voor Els Kloek die het boekwerk 1001 

vrouwen schreef en als zodanig een inspirator was voor Mediavrouwen.  

 

7.10. Expositie Louis Zaal Meesterklas  

5 oktober tot en met 1 december 

De eerste expositie van de Louis Zaal Meesterklas is in samenwerking met Stichting de 

Zilveren Camera georganiseerd. Met werken van Duco de Vries – Unknown Saints, Annabel 
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Oosteweeghel – Generation poor, Alex Kemman – Nederland Narcostaat, Anja Kortenbout – 

Happy in Heijplaat en Marijke Stroucken – Wachten op een wonder. 

Louis Zaal was één van de vier oprichters van Hollandse Hoogte, het eerste bureau dat zich 

op Nederlandse fotografie richtte. Louis streed voor een goede positie van Nederlandse 

fotografen en was voorvechter van Nederlandse fotografie in het algemeen, reportages die 

gemaakt werden met betrokkenheid en van verhalen met inhoud en diepgang. De Louis Zaal 

Meesterklas is dan ook een ode aan hem en gaat om fotografie met een Nederlands 

onderwerp of een voor Nederland relevant onderwerp. Museum Hilversum organiseerde 

een Podium MH met alle deelnemers. 

 

7. Educatie 

 

7.1.Podium MH  

Museum Hilversum organiseerde in 2019 19 maal het Podium MH. Het is een lezingen en 

presentatieprogramma waarmee het museum zowel de vakwereld als het publiek wil 

inspireren. Er worden steeds drie tot vijf sprekers geprogrammeerd die in korte statements 

en foto-essays vertellen over hun werk. De belangstelling voor het Podium MH groeit. 

Gemiddeld kwamen er 58 personen op een Podium MH af dat onder amateurfotografen, 

studenten en nieuw talent bekendheid krijgt. Elk Podium MH wordt geleid door Veronique 

Jansen en Stef van Breugel. 

 

Podium MH 1 gaf platform aan de Nederlandse genomineerden voor de WorldPressPhoto 

namelijk Jasper Doest en Carla Kogelman. De laatste sprak over haar langetermijnproject 

‘Das Vierwartel’  waarin zij twee Oostenrijkse zusjes en haar familie volgt. Jasper Doest sprak 

over de cultuur van de Kamaken, kleine aapjes die met de Japanners leven als de Japanners.  

Podium MH 2 was een inspiratieavond met 17 aan de Fotoacademie afgestudeerde 

fotografen, met interviews en presentaties van de fotografen over fotografie, film en video. 

Andere sprekers waren Ruud de Jong, artistiek manager van de Fotoacademie en Ton 

Hendriks, hoofdredacteur van PfMagazine.  

Tijdens de Zilveren Camera werd Podium MH Podium 3 in samenwerking met De Donkere 

Kamer gewijd aan de genomineerden voor de Prijs voor Storytelling. Er waren de volgende 

sprekers: Sydney Rahimtoola, over zijn project How to speak Spanish, Rogier Boogaard, over 

het Princeproject, Yildiz Kaptein over het Carnaval, Rik Kooke over het Brabantproject, Nirit 

Peled over whatsapp, Pim Ras, Saskia Asser, Ernst Coppejans over Sold; Eefje Blankevoort 

over Shadow Game. Marc Prüst en Sterre Sprengers leidde dit Podium MH.  

Podium MH 4 gaf de vloer aan enkele categoriewinnaars. Remko de Waal vertelde over de 

fotoserie van de zwem/elfstedentocht door Friesland, Cynthia Boll sprak over haar winnende 

project Sinking Cities en Sanne de Wild sprak over haar project over tweelingen in Nigeria. 

Podium MH 5 werd een special over nieuwsfotografen die opereren in de brandhaarden van 

de wereld en op plekken waar het wringt. Te gast waren Mariëlle van Uitert en Bram 

Janssen, twee nieuwsfotografen die dit jaar een prijs hebben gewonnen in de Zilveren 

Camera wedstrijd. Ook juryvoorzitter Marc Prüst was aanwezig.  
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Podium MH 6 werd gewijd aan het project van Njiokiktjien ‘Born Free’. Ilvy verzorgde de hele 

avond zelf en legde uit hoe haar multimediale project tot stand is gekomen en stap voor stap 

is gegroeid.  

Podium MH 7 gaf het publiek inzicht in enkele hedendaagse fotoprojecten over Zuid-Afrika. 

Ad Denderen sprak over zijn boek Welkom, Hinde Haest, curator bij FOAM sprak over Santu 

Mokofeng. Melinda Stuurman, fotograaf SON, tijdschrift in Zuid-Afrika.  

Podium MH 8 was op locatie in het Zuid-Afrikahuis in Amsterdam.  

Podium MH 9 was nog een keer in handen van Ilvy Njiokiktjien over ‘Born Free’. 

Tijdens de expositie Nude Now werd Podium MH 10 gehouden waarin fotograaf Laura 

Hospes ons een blik gunde in haar wereld en vertelde Nederlands grootste verzamelaar Roy 

Kahmann over het verzamelen van fotografie en de tentoonstelling NUDE NOW. 

Podium MH 11 had als invalshoek Verhalen verbeelden. Roy Kahmann sprak er, naast Linelle 

Deunk en Jeroen Hofman.  

Podium MH 12 was een special over inspiratie en vernieuwing. Over de waarde van 

fotografie, over markt en trends, over hoe fotografen zich onderscheiden en hoe zorgen we 

dat talent zich kan blijven ontwikkelen met als gasten Roy Kahmann, Matt de Groot  

(Fotoacademie Amsterdam), Marieke Wiegel (Fotomuseum Rotterdam) en Martine Stig 

(Master of Photography van AKV|St.Joost). 

Podium MH 13 ging over de drie Virtual Reality producties die Museum Hilversum liet 

maken. Steye Hallema en Michel Verspagen en natuurlijk de fotografen Laura Hospes, 

Bastiaan Woudt en Carla van de Puttelaar kwamen aan het woord.  

Podium MH 14 was gewijd aan nieuw fotografietalent en m.n. de afstudeerders van de 

Fotoacademie. Ton Hendriks (hoofdredacteur PFMagazine) sprak er naast Ruud de Jong 

(directeur van de Foto-Academie) en de negentien afstudeerders zelf die in wisselende vorm 

hun project toelichtten.  

Podium MH 15 werd gewijd aan de deelnemers van de Louis Zaal Masterklas en werd samen 

met de Zilveren Camera georganiseerd. Annabel Oosteweeghel, Alex Kemman, Duco de 

Vries, Anja Kortenbout en Marijke Stroucken spraken er.  

In Podium MH 16 vertelde Raymond Rutting over zijn nieuwste en beste foto's.   

Podium MH 17 zou zijn gewijd aan Els Kloek, de auteur van het standaardwerk 1001 

vrouwen, maar zij moest helaas wegens ziekte verstek laten gaan.  

Podium MH 18 ging over vrouwen in de fotografie. Harriet de Meester-Stoop sprak er, naast 

Merel Bem, Martine Stig en Helen van Meene.  

In Podium MH 19 vertelde Sacha de Boer over wat een écht pakkende en aansprekende 

portretfoto is. Voorafgaand aan deze avond werd ze door Tijd voor Max uitgenodigd om hier 

in de uitzending over te komen vertellen. 

 

7.2. MediaLabs 

Er werden in 2019 zes MediaLabs georganiseerd. Het Medialab wordt met ondersteuning 

van Museum Hilversum, gegeven door de fotograaf en/of mediakunstenaar. Doorgaans 

heeft het raakvlakken met de lopende expositie. In 2019 werden de volgende MediaLabs 

georganiseerd: 

MediaLab 1 Training Livestream – speciaal voor medewerkers musea; 

MediaLab 2 llvy Njiokiktjien – Verbeter je skills; 
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MediaLab 3 Brendan de Clerq – Shape the Light;  

MediaLab 4 Rutger ten Broeke en Laura Hospes – Naaktfotografie; 

MediaLab 5 Raymond Rutting – nieuws- en straatfotografie. 

 

Een MediaLab is een workshopvorm. Er kunnen 15 a 25 personen aan deelnemen. Zij 

betalen voor hun deelname. 
 

7.3. Scholen 

Voor elke tentoonstelling maakt Museum Hilversum een kijk- en speurwijzer. Scholen 

kunnen die naar eigen inzicht gebruiken. 

Met name de Zilveren Camera en WorldPressPhoto worden door middelbare scholen 

bezocht zoals het Alberdingk Thijm College en het Roland Holst College, het Baarnsch 

Lyceum, het CommeniusCollege.  

Museum Hilversum gaf in het kader van Terug naar 40-45 aan zes basisscholen, groepen 

zeven en acht, een toelichting op de foto-expositie aan de Gijsbrecht van Amstelstraat.  

Leerlingen van de Mozarthof, school voor zeer moeilijk lerenden en Bink Kinderopvang 

werkten mee aan Young ART.  
 

7.4. Ouderen 

Bij iedere expositie was er een speciaal ontvangst voor de ouderenorganisatie Senver. Hun 

leden kregen dan een toelichting op de lopende expositie. 

 

8. Amateurkunst 

Museum Hilversum was in 2019 actief voor amateurs, zoals de amateurfotografen, -filmers 

en -mediamakers. De medialabs gericht op film en fotografie, de lezingen en veel 

rondleidingen werden voor hen georganiseerd met als doel de vaardigheden en inzichten te 

vergroten 

 

Museum Hilversum gaf onderdak aan enkele Hilversumse koren, zoals KANTOOR dat elke 

twee weken in de Raadzaal repeteert. Tot medio 2019 repeteerde ook toneelgezelschap De 

Fusie in het museum. Hiermee stimuleerde het museum amateurkunst in de brede zin van 

het woord. 

 

De directeur van Museum Hilversum beoordeelde elf keer het werk van een aankomend 

fotograaf. De procedure hiervoor is dat de fotograaf het werk digitaal beschikbaar stelt op 

basis waarvan besloten wordt of het zinvol is er een portfoliobespreking aan te wijden. Hij 

sprak met zes aankomende film en videomakers die advies wilden over hun loopbaan. 

 

Museum Hilversum jureerde 5 wedstrijden van fotoclubs. 

Museum Hilversum ontving de Fotoclub Argentum uit Naarden, Fotoclub Perspectief, leden 

van de Nederlandse Fotobond, relaties van Foto Strik uit Hilversum. 
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9. Bereik, communicatie en Public Relations 

 

9.1. Bereik 

Museum Hilversum kende in 2019 samengevat het volgende bereik: 

World Press Photo    5.508 

Zilveren Camera  11.158 

Terug naar 40-45    1.960 

Door de ogen van (KiKa)      606 

Born Frees     4.628 

Art Hilversum        993 

Nude Now     4.582 

Uitmarkt                  1.193 

Mediavrouwen      4.938 

Specifieke educatie         348   

 

Totaal    35.914 

 

Sinds de verzelfstandiging is het bereik van Museum Hilversum als volgt  

 

 

 

 

 

Met de Zilveren Camera Reizend kwam Museum Hilversum in Groningen, Nijmegen, Hoorn, 

Texel, en Hengelo. Het totale bereik van de Zilveren Camera Reizende bedroeg rond de 

20.000 bezoekers. De tentoonstelling Born Free ging in posterformaat op reis en wel naar 

Photoville in New York. De Collectie Hilversum in de Tweede Wereldoorlog werd gebruikt in 

de pop-up expositie op de Gijsbrecht van Amstel. 
 

9.2. Herkomst bezoekers met een museumkaart 

Met de Museumkaart, een initiatief van de musea zelf, kunnen kaarthouders eindeloos ruim 

400 musea ontdekken. Inmiddels bezit ruim 8% van de Nederlandse bevolking van 5 jaar en 

ouder een Museumkaart. Museumkaarthouders nemen landelijk 29% van het totale 

museum-bezoek voor hun rekening, bij Museum Hilversum ligt dit aantal hoger, namelijk 

38%. 

 

Het museum verwelkomde dit jaar 13.678 bezoekers met een museumkaart (38% van 

totaalbereik), waarvan 9.481 unieke kaarthouders. In 2018 waren dit er 17.123 (43% van 

totaalbereik) en in 2017 totaal 12.009 (van totaalbereik 34%).  

 

Herkomst 61% van de Nederlandse bezoekers kwam uit de provincie Noord Holland (60,5% 

uit Gooi en Vechtstreek). Gevolgd door de provincies Utrecht met 17% en Zuid Holland 6%.  

Kijkend naar de regio Gooi en Vechtstreek, komt 59% uit Hilversum, 20% uit Huizen, 17% uit 

Bussum en 4% uit Naarden en Laren. 

Jaar 2013 2014 2015 2016 2017 

 

2018 2019 

Bezoeken 10.117 19.925 25.273 32.499 35.266 39.935 35.914 
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Populaire bezoekdagen zijn de zondag, daarna de zaterdag en de vrijdag. Populaire 

bezoektijd is 14 uur, gevolg door 13 en 15 uur.  

 

9.3. Media 

De totale berichtgeving bestaat uit 882 nieuwsberichten; 316 in de printmedia en 566 keer 

online. De totale media-waarde bedraagt € 2.227.647,- en het totale bereik komt uit op 

65.769.906 (bron: Media Info Groep).  

 

Het eerste kwartaal had het museum de meeste aandacht in de media, verschenen de 

meeste nieuwsberichten en was het bereik het grootst. Dit kwam o.a. door de 

tentoonstelling Zilveren Camera die werd geopend in aanwezigheid van de Koning hetgeen  

media-aandacht op televisie genereerde, in o.a. het programma Blauw Bloed. Daarnaast 

zaten twee fotografen bij 5 uur Live. Ook de tentoonstelling Born Free van Ilvy Njiokiktjien 

kreeg media-aandacht op televisie bij Een Vandaag.  

Een Podium MH was aanleiding om Sacha de Boer uit te nodigen bij Tijd voor Max. 

Daarnaast kwam het museum in het nieuws met verschillende tentoonstelling bij 

radioprogramma’s als Opium en Nooit meer Slapen.  

 

Het mediabereik was in gedrukte media het grootst via publicaties in Het Blad bij NRC, 

Magazine ed. Brabants Dagblad, NRC NEXT, Het Blad bij NRC NEXT, Shutr. Photo, NH Dagblad 

en Alkmaarsche Courant en Gooi- en Eemlander. Online stonden AD.nl, NRC.nl, MSN.com, 

ELLE.com en NOS.nl in de top 5 van mediabereik.  

 

De media aandacht was het grootst bij de Gooi & Eemlander en de Gooi- en Eembode. Elke 

expositie kon rekenen op een uitgebreide introductie en recensie. Deze dag- en weekbladen 

zijn van groot belang voor de lokale en regionale promotie. Hetzelfde geldt voor de regionale 

omroep 6FM. 

 

9.4. Website 

 De website is door 48.000 bezoekers bekeken, in 66.339 sessies bezochten zij 152.150 

pagina’s. Opvallend hierbij is dat 61% 18 tot 34 jaar is, 28% tot 54 jaar en 11% ouder.  

 

Top 4 herkomst: 

1. Amsterdam (9%) 

2. Hilversum (7%) 

3. Utrecht (2,5%) 

4. Rotterdam Amersfoort 1,5%) 

Gevolgd door Huizen, Den Haag , Almere en Naarden. 

 

9.5 E-mailmarketing 

Het aantal lezers van de maandelijkse digitale nieuwsbrief groeide naar 8.475. Deze 

nieuwsbrief met nieuws en informatie over tentoonstellingen en activiteiten wordt als altijd 

goed gelezen. De open rate (het percentage ontvangers dat de nieuwsbrief opent) ligt rond 
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de 50%, dit is ver boven de gemiddelde open rate van nieuwsbrieven van 24.63% in 2019 

(bron: Frankwatching). Dit percentage ligt bij uitnodigingen voor openingen hoger, rond 

55%. 

 

9.6 Social Media 

Ook dit jaar zette Museum Hilversum stevig in op sociale media. Er zijn 4 livestreams 

georganiseerd, met een bereik in 2019 van 22.000 personen. In 2019 adverteerden we 

online standaard bij tentoonstellingen. Naast Facebook en Instagram adverteren we ook bij 

Google. We hebben hiervoor een aanvraag gedaan bij Google Grants en een AdWords 

tegoed van $120.000 per jaar tot onze beschikking gekregen (dit is een advertentietegoed 

voor AdWords-advertenties voor non-profitorganisaties). Hiermee vergroot het museum 

haar bereik en online bezoeken. 

 

Museum Hilversum is op veel sociale media-kanalen actief: Facebook, Twitter, Instagram, 

YouTube, en LinkedIn. Het online bereik voor communicatie vertoont de volgende 

ontwikkeling: 

 

Volgers  2013  2014  2015  2016  2017  2018   2019 

Facebook  1.700  3.000  3.800  5.973 7.123 8.000 8.408 

Twitter  1.400  1.700  2.000  2.303 2.432 2.500 2.594 

Instagram       230    601 1.200 2.106 

 

Op Tripadviser krijgt het museum mooie reviews, op Zoover is er slechts pas één review.  

 

9.7 Virtuele wandeling 

Om een zo breed mogelijk publiek te bereiken, heeft Museum Hilversum enkele virtuele 

wandelingen gemaakt. De 360-graden opname Zilveren Camera 2017 is toegevoegd aan 

Google Street View. De virtuele tour Zilveren Camera 2018 heeft een bereik van 45.5K en is 

15.3K keer echt bekeken. De tour bij de tentoonstelling Nude Now is in augustus gelanceerd, 

heeft een bereik van 18K en is 2.331 keer bekeken. De tours zijn met een laptop, 

smartphone en/of tablet te zien. 
 

 

10. Financiën 

 

Resultaat 2019 

2019 werd afgesloten met een positief resultaat van € 1.900 tegen een positie resultaat van 

€ 200 in 2018. Het eigen vermogen van het museum groeit hierdoor naar € 102.700 

waarmee het museum de doelstelling om de continuïteitsreserve op € 100.000 te 

handhaven, realiseerde. De subsidie van de Gemeente Hilversum is een constante factor van 

€ 490.000. 
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Analyse van werkelijke cijfers met de herziene begroting 

Het resultaat van 2019 is met een bate van € 1.900 lager uitgekomen dan de laatste herziene 

begroting dat rekende met een resultaat van € 11.450. De belangrijkste afwijkingen zijn als 

volgt. De bijdragen en fondsen kwamen met € 43.800 fors lager uit dan begroot. 

Cultuurfondsen geven eenmalig een bijdrage voor een bepaalde activiteit waardoor deze 

opbrengsten steeds weer opnieuw gevonden moeten worden. De museumopbrengsten 

kwamen € 9.300 hoger dan begroot met name als gevolg van in rekening gebrachte 

tentoonstellingskosten terwijl het kaartverkoop juist weer inleverde. De museumwinkel 

deed het € 4.200 beter dan begroot.  De afschrijvingen zijn € 17.200 lager en de overige 

bedrijfskosten zijn € 7.400 lager uitgekomen met name door lagere energiekosten. 

 

Investeringen 

In 2019 zijn er geen nieuwe investeringen gepleegd. De in de voorafgaande jaren gepleegde 

investeringen zijn per 31 december ten dele afgeschreven tot nihil. 

 

Liquiditeit 

In 2019 is het liquiditeitsoverschot toegenomen van € 37.500 per 31 december 2018 naar  

€ 76.000 per 31 december 2019, een verbetering van € 38.500. Deze verbetering is globaal 

veroorzaakt door het positieve resultaat van 2019 van € 1.900 vermeerderd met € 36.700 

afschrijvingen terwijl er geen investeringen waren. 

 

Fondsen en bijdragen 

Dankzij donaties van het Prins Bernard Cultuurfonds, afdeling Noord-Holland, het Stadsfonds 

Hilversum en de gemeente Hilversum werd in 2019 voor een totaal van € 247.100 tegenover 

€ 258.200 in 2018 binnengehaald. De Vriendenstichting schonk het museum € 6.000. Het 

geheel aan donaties was desalniettemin lager dan begroot. Het verwerven van donaties bij 

de verschillende cultuurfondsen is iedere keer weer lastig. Het aantal aanvragen overschrijdt 

de mogelijkheden van de fondsen waardoor de onderlinge concurrentie tussen musea 

toeneemt. Analyse van de behandeling van de aanvragen bij het VSB-fonds leerde dat de 

twee gedane aanvragen in de allerlaatste beslissingsronde afviel, na vier eerdere rondes te 

hebben overleefd. In toenemende mate moet het museum investeren in publieksparticipatie 

en flankerend beleid om een donatie te kunnen ontvangen. 

 

Zalen en horeca 

Het museum heeft in 2019 sterk ingezet op een verbeterde marge op de zalen en horeca 

activiteiten. De omzet is met € 7.200 omhoog gegaan ten opzichte van 2018 en de directe 

kosten met € 5.800 naar beneden. Een verbetering van € 13.000. 

 

Inkomsten van bezoekers en deelnemers 

De opbrengsten uit de kaartverkoop waren in 2019 € 67.200 tegen € 82.800 in 2018. Een 

sterke daling die een uiting is van het lager aantal bezoekers over heel 2019, terwijl er in 

2018 een sterkte stijging was. Ook de opbrengsten uit educatie vielen lager uit: € 18.900 in 

2018 om € 12. 600 in 2019 terwijl € 15.000 was begroot. De opbrengsten van de 

winkelverkoop vielen € 4.200 hoger uit. 
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Bedrijfskosten 

De vergoedingen van uitbestede werkzaamheden zijn in 2019 € 245.900, iets hoger dan 

begroot, maar hoger dan in 2018 toen deze € 232.000 bedroegen. De presentaties & 

manifestaties waren in 2019 nagenoeg gelijk aan die van 2018. € 194.500 om € 197.300. Er is 

een tentoonstelling vervallen waardoor de samenwerkingstentoonstelling met het 

Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid een maand langer kon blijven staan. 

 

Huisvestingskosten 

Het museum ontving ook over 2019 van de gemeente geen extra tegemoetkoming in de 

huisvestingskosten. De huur van de gemeente Hilversum wordt jaarlijks geïndexeerd, zoals 

wettelijk wordt bepaald. Aangezien de tegemoetkoming voor de huisvestingslasten, verpakt 

zit in een subsidie, niet geïndexeerd wordt, is deze tegemoetkoming niet meer dekkend. De 

huisvestingskosten zijn in 2019 nagenoeg gelijk gebleven ten opzichte van 2018 dankzij 

besparingen op andere kosten. 

 

Organisatiekosten 

De organisatiekosten zijn gedaald  van: € 53.900 in 2018 naar € 49.900 in 2019. Deels werd 

deze daling veroorzaakt door een daling voor de kosten voor vrijwilligers en verder door 

lagere representatiekosten en lagere accountantskosten. In 2019 zijn er advieskosten 

gemaakt voor het op- en vaststellen van nieuwe overeenkomsten voor geleverde prestaties.  

 

 

Hilversum, 20 april 2020 
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Bestuursverslag 2019 
 

De statutaire naam: Stichting Museum Hilversum 

 

Doelomschrijving 

In de nieuwe statuten die in november 2018 passeerden is de doelomschrijving van de 

Stichting Museum Hilversum de volgende: 

• het informeren van het publiek ten aanzien van het cultuuraanbod van het museum; 

• het ontwikkelen en uitvoeren van een relevant educatief aanbod;  

 het verwerven en beheren van de collectie fotografie en mediakunst; 

 het organiseren van tentoonstellingen, lezingen, excursies, publicaties en andere 

activiteiten; 

De stichting is een organisatie zonder winstoogmerk 

 

Samenstelling bestuur en directie 

Het bestuur bestond per 31 december 2019 uit de volgende personen:  

. De heer H.W. Broeders (voorzitter, m, 1952) 

. Mevrouw C.E.P.M. Herben (secretaris, vr, 1962) 

. De heer M.C. Westermann (bestuurslid, m, 1952) 

. Mevrouw Linda Boks (bestuurslid, vr, 1968) 

. Dhr. Harrie van Boxmeer (penningmeester, m, 1952) 

 

Het bestuur van Museum Hilversum nam conform het in 2018 vastgestelde rooster van 

aftreden afscheid van Theo Steinebach als penningmeester. Zijn opvolger is Harrie van 

Boxmeer. Eind 2019 kon Linda Boks worden verwelkomd als bestuurslid met als portefeuille 

pr. en marketing. Zij nam op 18 november voor het eerst deel aan de bestuursvergadering.  

 

De directie van de stichting is gevoerd door Van Breugel Art Projects B.V. te Utrecht namens 

wie optreedt de heer Stef van Breugel (m, 1954). 

 

Het bestuur zoekt nog versterking met een bestuurslid met specifieke expertise op het 

terrein van marketing. Hiervoor is een profiel opgesteld, zie bijlage 3. Voor alle 

bestuursleden geldt een algemeen profiel. 

 

In de eerste bijlage is een overzicht van thans geldende nevenfuncties opgenomen. 
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Terugblik op 2019, voortuitblik op 2020 

 

Algemeen 

Het bestuur kijkt evenals de directie terug op een succesvol 2019, al moet worden 

geconstateerd dat het museum minder bezoekers trok dan in 2018. De groei van het bereik 

die in 2014 werd ingezet, komt vooralsnog tot stilstand.  

 

De vermogenspositie van het museum werd geconsolideerd. 2019 kon worden afgesloten 

met een batig saldo van 1.900 euro, dat aan de algemene reserves wordt toegevoegd.  

 

Continuïteit 

Het bestuur was nauw betrokken bij de herziene formulering van het Convenant 2018-2020 

met de gemeente Hilversum dat op 12 maart 2019 kon worden ondertekend. In dit 

convenant wordt de subsidierelatie tussen de gemeente en het museum bevestigd.  

 

Het bestuur constateert een groeiende waardering voor het museum. Het museum versterkt 

haar netwerkpositie waarbij de samenwerking met het Nederlands Instituut voor Beeld en 

Geluid en de deelname aan het Mediaplein Hilversum genoemd mag worden. Aan de 

haalbaarheidsstudie van het bureau XPEXX waaraan bij het afsluiten van 2019 nog volop 

gesleuteld werd, kan worden bepaald onder welke condities het Mediaplein gerealiseerd 

kan worden. Naar verwachting neemt de gemeenteraad in mei 2020 een besluit over het 

Mediaplein. Het bestuur, een warm voorstander van het mediaplein, hoopt op een 

doorbraak en zal in 2020 hangende de uitkomsten van de haalbaarheidsstudie actie 

ondernemen om de zichtbaarheid van het museum aan het Mediaplein te vergroten. 

 

Herijking museumregistratie  

Museum Hilversum werd  op basis van een steekproef onderworpen aan een toetsing van de 

Stichting Museumregister. Het werd in oktober 2019 gevraagd aspecten als cultural 

governance, personeels- en collectiebeleid nader vorm te geven. Eind 2019 diende het 

museum het verbeterplan in bij de stichting vernoemd. De status van erkend museum is 

belangrijk, mede daarom ondersteunde de Gemeente Hilversum de audit met een 

beleidsbrief. Het is de verwachting dat de erkenning medio 2020 wordt gecontinueerd. 

 

De aanbevelingen van de Stichting Museumregister werden aangaande de Cultural 

Governance per omgaande geïmplementeerd. Het jaarverslag verscheen op de website van 

Museum Hilversum net als de nevenfuncties van bestuursleden die ook in het herzien 

bestuursverslag 2018 werden gepubliceerd. Het bestuur completeerde dit verslag met een 

zelfevaluatie.  

 

Vriendenstichting 

Het bestuur van de Stichting Museum Hilversum onderhoudt collegiale banden met de 

Vriendenstichting van Museum Hilversum. Met het bestuur van de Vriendenstichting werd in 

2019 in een gemeenschappelijke vergadering de onderlinge samenwerking geëvalueerd. De 

penningmeester van de museumstichting maakt deel uit van het algemeen bestuur van de 

Vriendenstichting. De Stichting Vrienden van Museum Hilversum stelt over 2019 een eigen 

jaarverslag vast. Het bestuur van Museum Hilversum kwam in 2019 zes keer in vergadering 
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bij elkaar. Tussen de voorzitter, de penningmeester en de directie was er veelvuldig contact 

zoals bij de vaststelling van de concept-kwartaalcijfers. 

 

Organisatie 

Het bestuur is tevreden over de directie en het team van freelance krachten. Het heeft net 

als de voorafgaande jaren met name waardering voor de inzet van de vrijwilligers die het 

museum dragen. In het bijzonder voor Letty Lam de vrijwilligerscoördinator. De voorzitter 

van het bestuur, Henk Broeders, sprak tijdens zijn Kersttoespraak zijn waardering uit voor de 

rol en bijdrage van de vrijwilligers. 

  

Begroting 2020 

De begroting 2020 sluit af met een te verwachting positief resultaat van € 50 euro. De 

begroting is in belangrijke mate vergelijkbaar met die van 2019. Er wordt extra geïnvesteerd 

in het Mediaplein, de Uitmarkt en de Dutch Mediaweek. Strakke monitoring blijft vereist 

omdat zo wijst de ervaring uit met name de inkomstenkant kwetsbaar is. De begrote gelden 

van de cultuurfondsen zijn niet gegarandeerd.  

 

Coronavirus 

De stichting heeft in 2020 te kampen met de gevolgen van het coronavirus. Het museum is 

sinds medio maart gesloten. De museum opbrengsten zijn sterk teruggelopen. De subsidie 

inkomsten en de bijdrage aan de huisvestigingskosten van Gemeente Hilversum blijft 

bestaan. Tentoonstellingen in voorbereiding zijn uitgesteld en eventueel zullen er 

activiteiten worden geschrapt. Op korte termijn weegt het wegvallen van de inkomsten 

globaal op tegen het wegvallen van variabele kosten. Op langere termijn is er onzekerheid 

over de inkomsten uit cultuurfondsen en daarmee ook over de activiteiten die daarmee 

gefinancierd zouden worden. De begroting 2020 wordt zo spoedig mogelijk herzien. 

Verondersteld wordt dat het museum in de komende maanden onder voorwaarden weer 

opengesteld kan worden. Met de financiële buffer en kostenbesparingen verwachten 

bestuur en directie dat de stichting aan haar verplichtingen zal kunnen blijven voldoen. 

 

Zelfevaluatie 

Het bestuur stelde in 2019 Linda Boks als bestuurslid aan. Zij , deskundig en ervaren op het 

terrein van marketing, ‘advertising’ en communicatie. Door haar aanstelling kwam er meer 

evenwicht in de relatie tussen mannen en vrouwen in het bestuur.  

Bij de vervanging van de penningmeester kon in de benodigde expertise blijven worden 

voorzien.  

 

Het bestuur kwam zes keer bij elkaar, in een vergadering met een gemiddelde duur van 

anderhalf uur. Het bestuur acteert kritisch, efficiënt en doortastend. Dit wordt mede 

mogelijk door de wijze waarop de directie het verleende mandaat invult. Het bestuur volgt 

de directie nauwgezet. 

  

Het bestuur acteert als een goed op elkaar ingespeeld team dat snel inzicht verwerft, een 

mening vormt en tot een besluit komt. Het is door de bank genomen gemakkelijk om tot een 

eensluidende conclusie te komen. 
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Het bestuur vervult haar representatieve taak door de aanwezigheid bij openingen van 

exposities, lezingen en speciale gelegenheden zoals de nieuwjaarsreceptie, het kerstdiner. 

Het bestuur is in de contacten met het College van Burgemeester en Wethouders een 

belangrijke vertegenwoordiger van het museum. De rol-afstemming met de directeur is 

goed.  

 

Het functioneren van de directie werd in 2019 door de voorzitter, positief, beoordeeld. Hij 

deed er schriftelijk verslag van aan het voltallige bestuur. 

 

Mh/hb/april 2020  
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Bijlage 1 Nevenfuncties bestuursleden 2019 

 

Henk Broeders, voorzitter 

Voorzitter Raad van Toezicht Diakonessenhuis Utrecht 

Voorzitter Raad van Commissarissen Mazars Accountants 

Voorzitter Raad van Commissarissen Triple-p N.V. 

Voorzitter Economic Board Utrecht 

 Lid/voorzitter Stichting Liszt Concours 

 Lid bestuur Stadsfonds Hilversum 

Voorzitter Raad van Advies Holland Startup 

 Voorzitter ICC Nederland, deel van International Chamber of Commerce 

 Bestuurslid Stadsfonds 

 

Conny Herben, secretaris 

Bestuurslid Stichting Amersfoort-in-C 

Lid raad van toezicht Stip Openbaar Onderwijs Hilversum 

Zelfstandig gevestigd organisatie-adviseur 

 

Harrie van Boxmeer, penningmeester 

Directeur HAMAR BV  

Directeur van AXION Information Technology Nederland BV  

Voorzitter Stichting Aandelenbeheer  

 

Michiel Westermann, lid 

Bestuurslid Stichting Historie der Techniek  

Non-Executive Board Member DIH 

Lid Raad van Commissarissen  TripleP 

Voorzitter Raad van Commissarissen Barenbrug  

Lid Adviesraad Innovatiefonds Noord-Holland 

 

Linda Boks 

Performance Director bij Booming Digital Marketing 

Bestuurslid Genootschap voor Reclame. 

 

 

 

Bijlage 2 Nevenfuncties directie 2019 

 

Stef van Breugel 

 Eigenaar Van Breugel Art Projects BV. 
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1. Balans per 31 december 2019 (na verwerking resultaat na belasting) 

 

    
Activa    

    

 31 december 2019  31 december 2018 

 €  € 

        
VASTE ACTIVA        

Materiële vaste activa  24.847    61.581  

        

        

        

VLOTTENDE ACTIVA        

Voorraden  1.852    1.726  

Nog te factureren bedragen  2.600    -  

Debiteuren  29.828    27.978  

Rekening courant gelieerde instelling  1.484    1.346  

Te vorderen belastingen  28.049    41.625  

Overige kortlopende vorderingen   36.609    63.010  

Overlopende activa  22.046    30.227  

Liquide middelen  43.087    133.774  

  165.555    299.686  

        

        

        

        

        

        

        

        

        

Totaal activa  190.402    361.267  
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Passiva    

    

 31 december 2019  31 december 2018 

 €  € 

        
EIGEN VERMOGEN        

Continuïteitsreserve  100.000    100.000  

Algemene reserve  2.702    769  

  102.702    100.769  

        

        

        

KORTLOPENDE SCHULDEN        

Leveranciers  45.486    149.508  

Schuld Gemeente Hilversum  -    92.552  

Overige kortlopende schulden  350    -  

Overlopende passiva  41.864    18.438  

  87.700    260.498  

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

Totaal passiva  190.402    361.267  
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2. Staat van baten en lasten over 2019 

 

 

      

 
Werkelijk 

 2019 
 

Herziene 

begroting 

 2019 

 
Werkelijk 

2018 

   €  € 

OPBRENGSTEN            

Subsidies  490.000    490.000    490.000  

Fondsen en bijdragen  247.093    290.900    258.175  

Museum  125.846    116.500    118.513  

Winkel  9.215    5.000    23.807  

Zalen en horeca  30.495    30.000    23.254  

  902.649    932.400    913.749  

DIRECTE KOSTEN            

Winkel  2.762    2.500    14.685  

Zalen en horeca  14.937    11.250    20.728  

  17.699    13.750    35.413  

            
BRUTO MARGE  884.950    918.650    878.336  

            
BEDRIJFSKOSTEN            

Afschrijvingen  36.734    54.000    59.824  

Vergoedingen uitbestede werkzaamheden  245.871    244.150    232.044  

Presentaties & Manifestaties  194.515    192.800    197.268  

Kosten van Projecten  66.723    70.750    57.326  

Overige bedrijfskosten  338.067    345.500    333.856  

Incidentele baten en lasten  1.092    -    -/- 2.037  

Rentebaten en -lasten   15    -    -/- 155  

  883.017    907.200    878.126  

            
RESULTAAT  
 

 1.933    11.450    210  

 

Het resultaat van 2019 ad € 1.933 wordt in het eigen vermogen verwerkt door het toe te voegen 

aan de Algemene reserve.  
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3. Kasstroomoverzicht over 2019 

 

    

    

 2019  2018 

 €  € 

        
Kasstroom uit operationele activiteiten        

Resultaat boekjaar  1.933    210  

Bij: afschrijvingen  36.734    59.824  

Mutaties in het werkkapitaal:        

   Voorraden  -/- 126    4.639  

   Vorderingen en overlopende activa  43.570    -/- 41.406  

   Kortlopende schulden -/- 172.798   -/- 27.345  

  -/- 90.687    -/- 4.078  

        

Kasstroom uit investeringsactiviteiten        

Investeringen materiële vaste activa  -    -/- 1.515  

Desinvesteringen materiële vaste activa  -    -  

  -    -/- 1.515  

        

Kasstroom uit financieringsactiviteiten  -    -  

        

Netto kasstroom  -/- 90.687   -/- 5.593  

        

Liquide middelen/schuld kredietinstellingen per 1 januari 133.774    139.367  

        

Liquide middelen/schuld kredietinstellingen per 31 dec 43.087    133.774  

        

Maximum krediet bij kredietinstellingen per 31 december -    -  

        

Beschikbare liquiditeit per 31 december  43.087    133.774  
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4. Toelichting algemeen 

 

Oprichting en doel van de stichting 

De stichting is opgericht op 15 mei 2013. De stichting heeft op 8 november 2018 haar  

doelomschrijving veranderd naar: 

a. het verwerven en beheren van een collectie fotografie en mediakunst; 

b. het organiseren van een nationaal en internationaal forum voor fotografie en 

mediakunst en daaraan verbonden het organiseren van een landelijke prijs voor 

mediakunst, tentoonstellingen, lezingen, excursies, publicaties en andere activiteiten; 

c. het informeren van het publiek ten aanzien van het cultuuraanbod van het museum; 

d. het ontwikkelen en uitvoeren van een relevant educatief aanbod; 

e. alsmede het verrichten van al wat met het vorenstaande verband houdt of daartoe 

bevorderlijk kan zijn. 

Zij doet dit mede door het exploiteren van het gebouwencomplex omvattende het museum met 

bijbehorende vergader- en ontvangstruimte alsmede depots en voorts door alle toegestane 

middelen die rechtstreeks of zijdelings aan de verwezenlijking van de doelstelling kunnen 

bijdragen.  

 

De statutaire doelstelling van de stichting kan binnen een periode van vijf jaar na oprichting van 

de stichting niet worden gewijzigd dan na voorafgaande toestemming van de raad van de 

gemeente Hilversum. Deze periode is inmiddels verstreken. 

 

De stichting is een organisatie zonder winstoogmerk. 

 

Activiteiten van de stichting 

De stichting exploiteert het museum, ondergebracht in het gebouwencomplex van het museum 

aan de Kerkbrink 6 te Hilversum. De daarbij behorende winkelactiviteiten zijn in 2018 sterk 

gereduceerd. De VVV, die in het gebouw gehuisvest was, is begin 2018 naar elders vertrokken. 

De opbrengsten verminderd met de inkopen van zowel de eigen winkel als die van de VVV 

winkel zijn voor de stichting. Personele capaciteit werd ingezet door de VVV-organisatie.  

 

Statutaire zetel en inschrijving Kamer van Koophandel 

De stichting is statutair gevestigd te Hilversum en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel 

onder dossiernummer 57980608. 
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Overdracht van de Gemeente Hilversum 

Met het overdrachtsdocument getekend op 4 oktober 2013 heeft de stichting de exploitatie van 

het museum overgenomen van de Gemeente Hilversum waarbij de exploitatie met 

terugwerkende kracht tot 1 mei 2013 voor rekening en risico van de stichting is gekomen.  

 

Bij de overdracht zijn behalve de exploitatie enkele vaste inventarisstukken alsmede de 

voorraad overgenomen. De collectie is in bruikleen gegeven. Het personeel is niet meegegaan 

naar de stichting. Het gebouw wordt van de gemeente gehuurd. De Gemeente Hilversum heeft 

een startkapitaal van € 100.000 ter beschikking gesteld. De administratie van de exploitatie over 

de periode van 1 mei tot en met 30 september 2013 is door de Gemeente Hilversum verzorgd. 

 

De stichting en de gemeente hebben diverse afspraken gemaakt met betrekking tot de 

exploitatie van de eerste 3 jaren. Daartoe is een museumplan, een transitieplan en een 

meerjarenbegroting 2014-2016 opgesteld. De doelomschrijving van de stichting mag niet 

worden gewijzigd binnen 5 jaren na oprichting zonder voorafgaande toestemming van de 

Gemeente Hilversum. 

 

Nieuw beleid 

In 2017 is nieuw beleid ontwikkeld dat tot uitdrukking is gebracht in het Beleidsplan 2018-

2022.  

 

Omzetbelasting 

De activiteiten van de stichting zijn belast met omzetbelasting. De toegang tot het museum, de 

verkoop van boeken en horeca verstrekkingen zijn belast met het lage tarief van 6%. De verkoop 

van artikelen is belast tegen het hoge tarief. Betaalde omzetbelasting op kosten en investeringen 

is verrekenbaar met af te dragen omzetbelasting.  

 

Bestuursleden 

Het bestuur bestond per 31 december 2019 uit de volgende personen: 

 De heer H.W. Broeders (voorzitter) 

 Mevrouw C.E.P.M. Herben (secretaris) 

 De heer H.J.A.M. van Boxmeer (penningmeester) 

 Mevrouw L. Boks (bestuurslid) 

 De heer M.C. Westermann (bestuurslid)  
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Directie 

De directie van de stichting is gevoerd door Van Breugel Art Projects B.V. te Utrecht namens wie 

optreedt de heer S. van Breugel. 

 

Aantal personeelsleden 

In de verslagperiode waren er geen medewerkers in dienst bij de stichting. 

 

Vaststelling jaarrekening 2018 

De jaarrekening 2018 is opgemaakt en voorzien van een controleverklaring van de 

onafhankelijke accountant op 25 maart 2019. De jaarrekening 2018 is vastgesteld door het 

bestuur op 25 maart 2019. 

 

Begroting 2019 

De herziene begroting 2019 is vastgesteld op 21 januari 2019 uitkomende op het resultaat van 

€ 11.450. De getallen van de begroting zijn ter vergelijking opgenomen in de jaarrekening. 

 

Statutenwijziging en verkrijging ANBI status 

Op 8 november 2018 heeft de stichting haar statuten gewijzigd waarbij na ontbinding een 

eventueel batig saldo moet worden besteed ten behoeve van een algemeen nut beogende 

instelling (ANBI) met een soortgelijke doelstelling. De stichting heeft de ANBI status verkregen 

met de aanvullende cultuurstatus met terugwerkende kracht tot 1 januari 2018. 

 

Analyse van werkelijke cijfers met de begroting 

Het positieve resultaat van 2019 van € 1.900 is bijna € 9.500 lager uitgekomen dan de herziene 

begroting met een positief resultaat van € 11.450. De belangrijkste afwijkingen zijn als volgt. De 

fondsen en bijdragen kwamen € 44.000 lager uit. Cultuurfondsen geven eenmalig een bijdrage 

voor een bepaalde activiteit waardoor deze opbrengsten steeds weer opnieuw gevonden moeten 

worden. De museum opbrengsten zijn ruim € 9.000 hoger dan begroot uitgekomen. De 

museumwinkel deed het € 4.000 beter dan begroot terwijl de directe kosten van de winkel 

volgens begroting zijn gebleven. De directe kosten van zalen en horeca zijn € 3.500 hoger dan 

begroot; de opbrengsten hiervan zijn slechts € 500 hoger dan begroot. De afschrijvingen zijn € 

17.000 lager dan begroot en de kosten van projecten zijn € 4.000 lager uitgekomen. Tenslotte 

zijn er incidentele baten van € 1.000 die niet waren begroot.  
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5. Grondslagen van balanswaardering en resultaatbepaling 

 

De jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving, 

nummer 640 Organisaties-zonder-winststreven. 

 

Algemeen geldt dat, voor zover niet anders is vermeld, de vorderingen en de schulden bij eerste 

opname zijn gewaardeerd op reële waarde en vervolgens op de geamortiseerde kostprijs, en de 

andere activa en passiva op de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Het resultaat wordt bepaald als 

het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en de kosten en andere lasten 

over het jaar. Winsten worden slechts verantwoord voor zover zij op balansdatum zijn 

verwezenlijkt. Verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van de verslagperiode, worden 

verantwoord indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn.  

 

De gehanteerde grondslagen van balanswaardering en resultaatbepaling zijn ongewijzigd 

gebleven ten opzichte van het voorgaande jaar. De beschrijving van de grondslagen is enigszins 

aangepast. 

 

De jaarrekening is opgesteld met inachtneming van de relevante verslaggevingsregels van 

schattingen. Voor zover nodig zijn de aard van de schattingen en daarop betrekking hebbende 

veronderstellingen toegelicht in de jaarrekening. 

 

De in de verantwoording opgenomen bedragen zijn exclusief omzetbelasting behalve de 

balansposten Debiteuren, Crediteuren, Te vorderen omzetbelasting dan wel Te betalen 

omzetbelasting. 

 

Materiële vaste activa worden opgenomen tegen de verkrijgingsprijs plus bijkomende kosten 

verminderd met lineaire afschrijvingen gebaseerd op de verwachte technische levensduur dan 

wel de economische levensduur als deze korter is, rekening houdend met eventuele 

restwaarden. 

 

De voorraden zijn gewaardeerd op verkrijgings- of vervaardigingsprijs onder aftrek van een 

eventuele voorziening in verband met incourantheid. 
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Vorderingen zijn opgenomen op nominale waarde onder aftrek van een eventuele voorziening 

voor oninbaarheid. Alle vorderingen hebben een resterende looptijd korter dan een jaar, tenzij 

anders vermeld. 

 

Nog te factureren bedragen worden opgenomen tegen verkoopprijzen exclusief omzetbelasting 

en nog te ontvangen facturen tegen de inkoopwaarde exclusief omzetbelasting. 

 

Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de 

balansdatum bestaan, waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk 

is en waarvan de omvang op betrouwbare wijze is te schatten. 

 

Kortlopende schulden hebben een resterende looptijd korter dan een jaar, tenzij anders 

vermeld. 

 

De opbrengsten en de rechtstreeks daaraan toe te rekenen kosten worden verantwoord in het 

jaar waarop ze betrekking hebben. Subsidies worden verantwoord in het jaar waarvoor deze 

zijn toegezegd. Bijdragen van derden voor een specifieke activiteit worden toegerekend aan het 

jaar waarin deze activiteit begint.  

 

Kosten van Presentaties en Manifestaties (voorheen Tentoonstellingskosten geheten) worden 

verantwoord in het jaar waarin de tentoonstelling begint. 

 

Bijzondere posten zijn baten of lasten die voortvloeien uit gebeurtenissen of transacties die 

behoren tot het resultaat uit de normale bedrijfsactiviteiten, maar die omwille van de 

vergelijkbaarheid afzonderlijk worden toegelicht op grond van de aard , omvang of het 

incidentele karakter van de post. 

 

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het 

kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen en een eventuele rekening-courantschuld 

bij de bank. 
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6. Toelichting op de balans per 31 december 2019 

 

VASTE ACTIVA 

 

Materiële vaste activa 

Het verloop over de verslagperiode is als volgt: 

   
Huurdersin-

vesteringen 
 Inventaris   

Computer-

apparatuur 
 Totaal 

   €  €  €  € 

                    
Boekwaarde per 1 jan. 2019      28.891    24.666    8.024    61.581  

Bij: investeringen       -    -    -    -  

Af: afschrijvingen      23.058    10.849    2.827    36.734  

Boekwaarde 31 dec. 2019     5.833    13.817    5.197    24.847  

                    

Aanschafwaarden 31 dec.2019      69.242    197.872    21.200    288.314  

Af: cumulatieve afschrijvingen      63.409    184.055    16.003    263.467  

Boekwaarden 31 dec. 2019      5.833    13.817    5.197    24.847  

                    

Afschrijvingspercentages      33%    20-33%    20%      

 

 

EIGEN VERMOGEN 2019  2018 

  €    €  

        
Continuïteitsreserve         

Het verloop over de verslagperiode is als volgt:        

Saldo begin verslagperiode   100.000    100.000  

Mutaties boekjaar  -    -  

Saldo einde verslagperiode  100.000    100.000  

 

Algemene reserve         

Het verloop over de verslagperiode is als volgt:        

Saldo begin verslagperiode   769    559  

Bij: toevoeging resultaat boekjaar 1.933    210  

Saldo einde verslagperiode  2.702    769  

 

De reserves staan tot de vrije beschikking van de stichting.  
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NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN 

 

De stichting is gebonden aan de afspraken die zijn gemaakt bij de overdracht van de museum-

activiteiten van de Gemeente Hilversum op 4 oktober 2013. In het bijzonder worden genoemd: 

 De voortzetting van overeenkomsten met derden; 

 De voortzetting van de exploitatie overeenkomst met VVV/Regionaal Bureau voor Toerisme 

(inmiddels niet meer aan de orde); 

 De collectie overeenkomst; 

 De huur van het gebouw aan de Kerkbrink 6 te Hilversum voor € 153.000 per jaar; 

 Het gebruik van de opslag aan de Neuweg 247 te Hilversum (inmiddels niet meer aan de 

orde). 

 

De stichting heeft recht op de voortzetting van bestaande gerelateerde vergunningen, 

erkenningen, goedkeuringen en toestemmingen van de Gemeente Hilversum. In het bijzonder 

wordt genoemd de ontheffing van de horecavergunning.  

 

De stichting is opgenomen in het meerjarig subsidiebeleid van de Gemeente Hilversum. 

 

In 2018 is de stichting een operationele lease overeenkomst aangegaan van 60 maandelijkse 

termijnen van € 278,61 derhalve van € 16.717 in totaal ter financiering van nieuwe verlichting. 

 

 

GEBEURTENIS NA BALANSDATUM 

 

Coronavirus 

De stichting heeft in 2020 te kampen met de gevolgen van het coronavirus. Het museum is sinds 

medio maart gesloten. De museum opbrengsten zijn sterk teruggelopen. De subsidie inkomsten 

en de bijdrage aan de huisvestigingskosten van Gemeente Hilversum blijft bestaan. 

Tentoonstellingen in voorbereiding zijn uitgesteld en eventueel zullen er activiteiten worden 

geschrapt. Op korte termijn weegt het wegvallen van de inkomsten globaal op tegen het 

wegvallen van variabele kosten. Op langere termijn is er onzekerheid over de inkomsten uit 

cultuurfondsen en daarmee ook over de activiteiten die daarmee gefinancierd zouden worden. 

De begroting 2020 wordt zo spoedig mogelijk herzien. Verondersteld wordt dat het museum in 

de komende maanden onder voorwaarden weer opengesteld kan worden. Met de financiële 

buffer en kostenbesparingen verwachten bestuur en directie dat de stichting aan haar 

verplichtingen zal kunnen blijven voldoen. 
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7. Toelichting op de staat van baten en lasten over 2019 

 

 
Werkelijk 

2019 
 

Begroting 

2019 
 

Werkelijk 

2018 

 €  €  € 

            
OPBRENGSTEN            

            
Subsidies            

Gemeente Hilversum structurele subsidie *  490.000    490.000    490.000  

            

Fondsen en bijdragen            

Gemeente Hilversum bijdrage huisvesting *  150.000    150.900    149.000  

Bijdragen Cultuurfondsen **  89.943    125.000    103.175  

Sponsorbijdragen  1.150    10.000    -  

Bijdragen Vriendenstichting  6.000    5.000    6.000  

  247.093    290.900    258.175  

* Structurele opbrengsten            

** Bestemd voor specifieke tentoonstellingen.          

            

BEDRIJFSKOSTEN            

            

Afschrijvingen            

Huurdersinvesteringen  23.058    20.750    23.058  

Inventaris   10.849    29.750    33.118  

Computerapparatuur  2.827    3.500    3.648  

  36.734    54.000    59.824  

            

Overige bedrijfskosten            

Kosten instandhouding collectie  11.450    -    -  

Communicatiekosten  34.746    40.000    39.669  

Huisvestingskosten  213.759    225.000    213.391  

Organisatiekosten  49.929    53.000    53.904  

Kantoorkosten  28.183    27.500    26.892  

  338.067    345.500    333.856  
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Werkelijk 

2019 
 

Begroting 

2019 
 

Werkelijk 

2018 

 €  €  € 

            
Incidentele baten en lasten (-/- is bate)            

Nagekomen kosten accountantscontrole 2017  -    -    1.000  

Nagekomen overige kosten  1.092    -    1.093  

Vrijval kosten accountantscontrole 2015  -    -    -/- 4.130  

  1.092    -    -/- 2.037  

 

 

Hilversum, 20 april 2020 

 

H.W. Broeders (voorzitter)  C.E.P.M. Herben (secretaris) 

 

 

H.J.A.M. van Boxmeer (penningmeester)  L. Boks (bestuurslid)  

 

 

M.C. Westermann (bestuurslid)  S. van Breugel (directeur namens Van 

Breugel Art Projects B.V.) 



 

 

 
CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT  
Aan: het bestuur van Stichting Museum Hilversum 
 
A. Verklaring over de in het jaarrapport opgenomen jaarrekening 2019  

 

Ons oordeel met beperking 

Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2019 van Stichting Museum Hilversum te 
Hilversum gecontroleerd. 
 

Naar ons oordeel geeft de jaarrekening uitgezonderd de mogelijke effecten van de aangelegenheid 
beschreven in de paragraaf ‘De basis voor ons oordeel met beperking’ een getrouw beeld van de 
grootte en samenstelling van het vermogen van Stichting Museum Hilversum per 31 december 
2019 en van het resultaat over 2019 in overeenstemming met de in Nederland geldende RJ-
Richtlijn 640 Organisaties zonder winststreven.  
 
Voorts zijn wij van oordeel dat de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten, alsmede de 
balansmutaties rechtmatig tot stand zijn gekomen in overeenstemming met de van toepassing 
zijnde wettelijke regelingen waaronder de Algemene Subsidieverordening Hilversum 2011, Subsi-
dieregeling Maatschappelijk Ontwikkeling gemeente Hilversum 2011 en de Beleidsregel reserves en 
voorzieningen gesubsidieerde instellingen 2011 en de subsidiebeschikking van de gemeente Hilver-
sum. 
 

De jaarrekening bestaat uit:   
1. de balans per 31 december 2019 

2. de winst- en verliesrekening over 2019; en  
3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving 

en andere toelichtingen. 
   

De basis voor ons oordeel met beperking 

De voorraad artikelen in de museumwinkel en de horeca staan per 31 december 2019 op de balans 
gewaardeerd ad € 900. De opbrengsten van de museumwinkel (inclusief kaartverkoop) en de ho-
reca bedragen in 2019: € 85.267. Wij hebben geen voldoende en geschikte controle-informatie 
kunnen verkrijgen omtrent de waardering van de voorraad artikelen en de horeca en de hiervoor 
genoemde opbrengsten als gevolg van een gebrek aan interne controlemaatregelen. Als gevolg 
daarvan hebben we niet kunnen vaststellen of er eventueel correcties noodzakelijk waren met be-
trekking tot de hiervoor genoemde bedragen.  
 
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Neder-
landse controlestandaarden vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven 
in de sectie 'Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening’.  
Wij zijn onafhankelijk van Stichting Museum Hilversum zoals vereist in de Verordening inzake de 
onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht re-
levante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening ge-
drags- en beroepsregels accountants (VGBA).   
Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor 
ons oordeel met beperking.  
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B. Verklaring over de in het bestuursverslag opgenomen andere informatie 

Uitgezonderd de mogelijke effecten van de aangelegenheid beschreven in de paragraaf 'De basis 
voor ons oordeel met beperking' zijn wij op grond van onderstaande werkzaamheden van mening 
dat het bestuursverslag:   
- met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat;  
- alle informatie bevat die op grond van Titel 9 Boek 2 BW is vereist.   
 

Wij hebben het bestuursverslag gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkre-
gen vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of het bestuursverslag materiële af-
wijkingen bevat.  
Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in Titel 9 Boek 2 BW en de Neder-
landse Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerk-
zaamheden bij de jaarrekening.  
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van het bestuursverslag en de overige gegevens 
in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW.  
 
C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening  
Verantwoordelijkheden van het bestuur voor de jaarrekening 

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in 
overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW. In dit kader is het bestuur verantwoordelijk voor een 
zodanige interne beheersing die het bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarreke-
ning mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude.  
 

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de onderneming in staat is om 
haar werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd verslaggevingsstel-
sel moet het bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, ten-
zij het bestuur het voornemen heeft om de stichting te liquideren of de bedrijfsactiviteiten te be-
eindigen of als beëindiging het enige realistische alternatief is. 
Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan 
of de stichting haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de jaarreke-
ning.  
 
 

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening 

Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij 
daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oor-
deel.  
 

 Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor 
het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken. Afwij-
kingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs kan 
worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economi-
sche beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt 
de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van 
onderkende afwijkingen op ons oordeel.  
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Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant 
professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestan-
daarden, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder an-
dere uit:   
- het identificeren en inschatten van de risico's dat de jaarrekening afwijkingen van materieel be-

lang bevat als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico's bepalen en uitvoeren 
van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en ge-
schikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel be-
lang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, 
valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd 
voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing;  

- het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel 
controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaam-
heden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne be-
heersing van de entiteit;  

- het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving 
en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en de toelichtingen die 
daarover in de jaarrekening staan;   

- het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar 
is. Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en 
omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de onderneming haar be-
drijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van 
materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen 
op de relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat 
zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-in-
formatie die verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenis-
sen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat een onderneming haar continuïteit niet 
langer kan handhaven;   

- het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgeno-
men toelichtingen; en  

- het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en 
gebeurtenissen.   
 

Wij communiceren met het bestuur onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de 
controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waar-
onder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing.   
 
 

Amstelveen, 20 april 2020 

Stolwijk Registeraccountants & Belastingadviseurs  
 

 
w.g. S.W.J. Stolwijk Msc RA  
 
 


