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Naam
Stichting Vrienden van de Hermitage (Nederland)

RSIN / Fiscaal Nummer
Het fiscale nummer van de stichting is 814282660
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Contactgegevens
Postadres :
Postbus 11675
1001 GR Amsterdam

Fysiek adres :
Amstel 51
1018 EJ Amsterdam

Bestuurssamenstelling per 31 december 2017
E.W. Veen
M.E. van der Staaij-van Straaten
J.A. Leeflang
M.E.J. Knapen-Seijkens
H. Seevinck
H.J. Koenders
N.H.M.B. Beckers-Testa

Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Lid
Lid
Lid
Lid

Het beleidsplan
Het beleid van de Stichting Vrienden van de Hermitage (Nederland) is om de activiteiten van de
Stichting Hermitage Amsterdam te bevorderen en te ondersteunen zodat de Stichting Hermitage
Amsterdam op korte en langere termijn in staat is om haar culturele activiteiten te verrichten in de
Hermitage te Amsterdam. Alsmede ondersteunt de Stichting Vrienden van de Hermitage (Nederland)
projecten van en/of voor het Museum de Hermitage te St.- Petersburg, Rusland.

Het beloningsbeleid
De Stichting Vrienden van de Hermitage (Nederland) heeft geen personeel in dienst. Het personeel dat
bezig is om het beleidsplan te verwezenlijken wordt betrokken bij de Stichting Producties De Nieuwe
Kerk en Hermitage Amsterdam. Voor een uiteenzetting over het beloningsbeleid wordt naar deze
stichtingen verwezen. De bestuursleden van de Stichting Vrienden van de Hermitage (Nederland)
ontvangen geen beloning.

Doelstelling
De doelstelling van de stichting is volgens de statuten :
De stichting heeft 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. De stichting tracht haar doel onder meer 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.

Verslag van de uitgevoerde activiteiten in 2017
De Stichting Vrienden van de Hermitage (Nederland) heeft in 2017 de volgende bedragen ter
beschikking gesteld aan de Hermitage Amsterdam en de Hermitage in St.-Petersburg:
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Schenking aan
Amsterdam

Bestemming

Schenking aan.
St.- Petersburg

(in duizenden euro's)

Hermitage Amsterdam
Catharina de Grootste
Bloemen kerkzaal

50
20

Hermitage St.-Petersburg
Gregor’s lijsten
70

47
47

Financiële verantwoording

Balans per 31 december 2017
31 december 2017

31 december 2016

(in duizenden euro's)

Vaste activa
Financiële vaste activa

200

200
200

200

Vlottende activa
Rek. courant St. Hermitage aan de Amstel
Vorderingen op korte termijn
Liquide middelen

-2
1
104

Eigen vermogen
Bestemmingsreserve Amsterdam
Bestemmingsreserve St.-Petersburg

1
1
141
103

143

303

343

177
30

Schulden op korte termijn
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171
51
207
96

222
121

303

343

Staat van baten en lasten over 2017
2017

2016

172

152

70

55

(in duizenden euro's)

Baten
Ontvangen vriendenbijdragen
Lasten
Bestedingen

102

97

- 1

-1

101
- 117

96
96

Financiële baten en lasten
Exploitatiesaldo vóór schenkingen
Schenkingen

-

Exploitatiesaldo boekjaar

-

16

0

Grondslagen voor de waardering en de resultaatbepaling
Algemeen
De jaarrekening wordt opgesteld conform richtlijnen voor de jaarverslaggeving (RJ 640) voor
organisaties zonder winststreven. De grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn
ongewijzigd ten opzichte van voorgaand jaar. Er hebben zich gedurende het verslagjaar geen
schattingswijzigingen voorgedaan.
De grondslagen die worden toegepast voor de waardering van activa en passiva en de
resultaatbepaling zijn gebaseerd op historische kosten. Voor zover niet anders is vermeld, worden
activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.
De bestemmingsreserve Amsterdam is bedoeld voor toekomstige ondersteuning van projecten in de
Hermitage Amsterdam, de bestemmingsreserve St.- Petersburg is bedoeld voor toekomstige
ondersteuning van projecten in de Hermitage St.- Petersburg

Resultaatbepaling
Het exploitatiesaldo (resultaat) wordt bepaald als het verschil tussen het totaal der baten en het totaal
der lasten. De baten worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd; lasten reeds zodra zij
voorzienbaar zijn.
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