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De stichting is opgericht op 18 mei 1994 en stelt zich krachtens artikel 3 van de 
statuten ten doel:"te fungeren als steunstichting uitsluitend voor de Stichting Hermitage 
aan de Amstel, hierna te noemen de 'Moederstichting', door de ondersteuning van 
projecten van en/of voor het museum Hermitage Amsterdam, alsmede projecten van 
en/of voor het Museum de Hermitage te St.-Petersburg, Rusland, zomede het 
verrichten van al hetgeen daarmede in de ruimste zin verband houdt of daartoe 
bevorderlijk kan zijn."
Zij tracht dit doel te bereiken door in nauw overleg met het bestuur -  van de 
Moederstichting en/of de directie van het Museum de Hermitage te St.-Petersburg - de 
directie van het Museum (financiële) steun te verlenen ten behoeve van de restauratie 
van het exterieur en interieur van het Museum Hermitage aan de Amstel dan wel het 
Museum de Hermitage te St.-Petersburg, restauratie van kunstwerken, verlichting, 
klimaatbeheersing, deskundigheidsbevordering en dergelijke.

Realiseren van activiteiten ten dienste van de fondsenwerving nodig voor het 
ondersteunen van de 'moederstichting'. Zie ook de activiteiten die worden 
georganiseerd. Vrienden op de hoogte houden van reilen en zeilen en activiteiten 
Museum via Vriendengroet / Nieuwsbrief 

Inkomsten komen van de Vrienden van de Hermitage, vriendenbijdragen van 
particulieren.



Het bestuur is onbezoldigd. De Stichting Vrienden van de Hermitage (Nederland) heeft 
geen personeelsleden in dienst.

Vriendendag, Nieuwsbrieven, digitale Vriendengroet,
lezingen, openingen, Catharina diner, white glove momenten, behind de scene, 
vriendenreis naar Sint Petersburg.

De inkomsten worden besteed aan projecten ter ondersteuning van de 
tentoonstellingen en programmering van de Hermitage Amsterdam. Er wordt geen geld 
belegd.



14.075

312.791 189.255

200.000

201.169 120.227

299.885

200.000

513.960 309.482

313.960

312.791 189.255

513.960

200.000

109.482

200.000

109.482

309.482

3 1 1 2 2 0 2 0

31-12-2020 31-12-2019 (*) 31-12-2020 31-12-2019 (*)

Liquide middelen nemen toe door toename van het aantal vrienden (zie activiteiten) met name Catharina vrienden.
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