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Bestuursverslag
Het bestuur van de stichting biedt hierbij de jaarrekening aan voor het boekjaar dat is
geëindigd op 31 december 2015.

Algemeen
Oprichting
Wertheimer-Stichting ter bevordering van de Nederlandse Fotografie is op 29 maart 2000 ten
overstaan van notaris mr. H.B.H. Kraak opgericht. De stichting is statutair gevestigd te
Amsterdam.
Doel van de stichting
De stichting stelt zich, met behulp van een daartoe bestemd vermogen, ten doel de
bevordering van de Nederlandse fotografie in het algemeen en steun aan oprichting en
instandhouding van een Nederlands fotomuseum, waarin zowel de professionele als de
amateuristische beoefening van de fotografie tot hun recht komt, in het bijzonder.
De stichting adviseert het Prins Bernhard Cultuurfonds over de besteding (van de
rendementen) van het CultuurFonds op Naam genaamd “Wertheimer Fonds”, zoals dat door
het Prins Bernhard Cultuurfonds wordt beheerd.
Bestuur
Het Prins Bernhard Cultuurfonds heeft een vetorecht ten aanzien van de benoeming van
bestuursleden.
Fiscale status van de stichting
De stichting is gerangschikt als algemeen-nut beogende instelling in de zin van artikel 24 lid 4
van de Successiewet 1956.

CultuurFonds op Naam “Wertheimer Fonds”
De stichter van de Wertheimer-Stichting ter bevordering van de Nederlandse Fotografie, de
heer professor mr. H.W. Wertheimer, heeft het Prins Bernhard Cultuurfonds verscheidene
schenkingen gedaan en gelden nagelaten onder de last om hetgeen verkregen binnen haar
eigen vermogen te administreren als een in te stellen CultuurFonds op Naam, genaamd
Wertheimer Fonds.
Het vermogen van dit CultuurFonds op Naam bedraagt per 31 december 2015 € 10.779.856
(2014: € 10.016.889).

Activiteiten van de Wertheimer-Stichting ter bevordering van de
Nederlandse Fotografie
De activiteiten van de Wertheimer-Stichting ter bevordering van de Nederlandse Fotografie is
geregeld in de akte van “Schenking periodieke uitkering” d.d. 14 november 1994 en in de akte
“Aanvaarding schenking” door het Prins Bernhard Cultuurfonds d.d. 2 december 1994,
verleden door mr. H.B.H. Kraak. Deze aktes zijn eveneens van toepassing op de besteding
van het CultuurFonds op Naam “Wertheimer Fonds”.
Het bestuur van de Wertheimer-Stichting heeft de Raad van Toezicht van het Cultuurfonds in
december 2014 geadviseerd om het Nederlands Fotomuseum voor de jaren 2015 en 2016 een
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algemene bijdrage van € 300.000 uit het rendement van het Wertheimer Fonds in het
vooruitzicht te stellen. Indien de ontwikkelingen daartoe aanleiding geven kan er een extra
donatie uit het vermogen worden overwogen als bijdrage aan de investeringen ter realisering
van de verbouwing. De Raad van Toezicht van het Prins Bernhard Cultuurfonds heeft deze
adviezen overgenomen. In 2015 heeft het Nederlands Fotomuseum een algemene bijdrage van
€ 300.000 uit het jaarrendement van het Wertheimer Fonds ontvangen, daarnaast is een extra
bijdrage van € 50.000 toegewezen en een extra toewijzing van € 15.000 voor de restauratie
van het archief van Ed van der Elsken.
Het bestuur van de Wertheimer-Stichting is in 2015 vier maal bijeengekomen. Op 20 februari,
28 april, 19 oktober en 1 december om de ontwikkelingen van het Nederlands Fotomuseum te
bespreken. Op 28 april is een werkbezoek aan het Fotomuseum Antwerpen gebracht. Er zijn
regelmatig gesprekken gevoerd door de voorzitter van de Wertheimer-Stichting met de
wethouder Gemeente Rotterdam. Buiten de beraadslagingen om hebben de bestuursleden op
eigen gelegenheid (werk)bezoeken aan het museum gebracht en relevante stukken van het
Nederlands Fotomuseum bestudeerd.
Eind 2015 zou op basis van voornoemde gegevens een tussentijds evaluerend gesprek
plaatsvinden met het Nederlands Fotomuseum. Dit gesprek heeft plaatsgevonden op 4 maart
2016. In het najaar 2016 zal het bestuur van de Wertheimer-Stichting de positie van het
Nederlands Fotomuseum opnieuw evalueren en advies uitbrengen over continuering van de
financiering na 2016. Het bestuur streeft ernaar om de toekenning na 2016 opnieuw gelijk te
laten lopen met de Cultuurplan-systematiek van de Rijksoverheid.

Begroting 2016
De stichting adviseert het Prins Bernhard Cultuurfonds over de besteding van het
CultuurFonds op Naam “Wertheimer Fonds” en heeft zelf geen inkomsten. Van het Prins
Bernhard Cultuurfonds ontvang de stichting jaarlijks een vergoeding om de algemene kosten,
onder meer accountantskosten, te kunnen dekken. Voor 2016 worden de kosten en de bijdrage
begroot op circa € 3.000.

Amsterdam, 15 november 2016

Het Bestuur:
Mevrouw drs. M.J. Sanders – ten Holte, voorzitter
Drs. J.H. van Beem, secretaris/penningmeester
Prof. dr. J.B.J. Teeuwisse
Mevrouw prof. dr. C.J.M. Zijlmans
Mevrouw M.E. Stig
De heer S.G. Ophof
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Balans per 31 december 2015

Vlottende activa
Vorderingen

1

2015
EUR

2014
EUR

2.662

2.662

2.662

2.662

Eigen vermogen

2

-

-

Schulden op korte termijn

3

2.662

2.662

2.662

2.662
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Staat van baten en lasten over 2015

Baten
Uit het fonds op naam "Wertheimer Fonds" bij Stichting Prins
Bernhard Cultuurfonds toegezegde bijdrage

Lasten
Accountantskosten
Bestuurskosten
Overige kosten

Saldo boekjaar

2015
EUR

2014
EUR

4

7.134

2.871

5
5

2.662
3.988
484

2.783
88

7.134

2.871

-

-
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Toelichting behorende tot de jaarrekening 2015
Algemeen
Verslaggevingsperiode
De jaarrekening is opgesteld uitgaande van een verslaggevingsperiode van een kalenderjaar.
Toegepaste standaarden
De jaarrekening is opgesteld conform de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 640
“Organisaties zonder winststreven”.
Continuïteit
Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling.

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva en de
resultaatbepaling
Algemeen
Voor zover niet anders is vermeld, worden activa en passiva opgenomen tegen nominale
waarde.
Een actief wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de toekomstige
economische voordelen naar de organisatie zullen toevloeien en de waarde daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld. Een verplichting wordt in de balans opgenomen wanneer het
waarschijnlijk is dat de afwikkeling daarvan gepaard zal gaan met een uitstroom van middelen
die economische voordelen in zich bergen en de omvang van het bedrag daarvan betrouwbaar
kan worden vastgesteld.
Baten worden in de staat van baten en lasten opgenomen wanneer een vermeerdering van het
economisch potentieel, samenhangend met een vermeerdering van een actief of een vermindering van een verplichting, heeft plaatsgevonden, waarvan de omvang betrouwbaar kan worden
vastgesteld. Lasten worden verwerkt wanneer een vermindering van het economisch potentieel,
samenhangend met een vermindering van een actief of een vermeerdering van een verplichting,
heeft plaatsgevonden, waarvan de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld.
Subsidieverplichtingen verdienen hierbij bijzondere aandacht. Vaak betreft dit verplichtingen
voor meerdere jaren. Van een subsidieverplichting is sprake nadat het bestuur/de directie een
besluit ter zake heeft genomen en dit kenbaar heeft gemaakt aan de subsidieontvanger,
waardoor een in rechte afdwingbare of feitelijke verplichting ontstaat. Deze verplichting wordt
op de balans als schuld verantwoord en gelijktijdig wordt de last verwerkt in de staat van baten
en lasten.
Indien een transactie ertoe leidt dat alle of nagenoeg alle toekomstige economische voordelen
en alle of nagenoeg alle risico’s met betrekking tot een actief of verplichting aan een derde zijn
overgedragen, wordt het actief of de verplichting niet langer in de balans opgenomen. Verder
worden activa en verplichtingen niet meer in de balans opgenomen vanaf het tijdstip waarop
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niet meer wordt voldaan aan de voorwaarden van waarschijnlijkheid van de toekomstige
economische voordelen en betrouwbaarheid van de bepaling van de waarde.
De ontvangsten en uitgaven worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben.
Opbrengsten worden opgenomen voor het brutobedrag, tenzij anders vermeld.
Financiële instrumenten
Onder financiële instrumenten worden zowel primaire financiële instrumenten, zoals
vorderingen en schulden, als afgeleide financiële instrumenten (derivaten) verstaan. Voor de
grondslagen van primaire financiële instrumenten wordt verwezen naar de behandeling per
balanspost.
Vorderingen en overlopende activa
Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde, inclusief
transactiekosten (indien materieel). Na eerste verwerking vindt waardering plaats tegen
geamortiseerde kostprijs op basis van de effectieverentemethode, onder aftrek van een
voorziening voor oninbaarheid. Voorzieningen worden bepaald op basis van individuele
beoordeling van de inbaarheid van de vorderingen.
Kortlopende schulden
Kortlopende schulden en overige financiële verplichtingen worden bij eerste verwerking
gewaardeerd tegen reële waarde. Na eerste verwerking vindt waardering plaats tegen
geamortiseerde kostprijs op basis van de effectieverentemethode.
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Balans
1.
Vlottende activa
De vordering betreft een vordering op het Prins Bernhard Cultuurfonds, inzake dekking
accountantskosten 2015.
2.
Eigen vermogen
De stichting houdt geen eigen vermogen aan.
3.
Schulden op korte termijn
De schuld betreft de nog te betalen accountantskosten 2015.

Baten en lasten
4.
Baten
De baten betreffen door het Prins Bernhard Cultuurfonds toegezegde bedragen, ter dekking
van de door de stichting gemaakte kosten. De toezeggingen door het Prins Bernhard
Cultuurfonds komen ten laste van (de rendementen behaald op) het CultuurFonds op Naam
“Wertheimer Fonds”.
5.
Lasten
De bestuurskosten betreffen kosten van een werkbezoek aan het fotomuseum FOMU in
Antwerpen en kosten voor de ambtelijk secretaris. De accountantskosten zijn even hoog als in
2014.

Bezoldiging bestuur
Het bestuur is onbezoldigd.

Amsterdam, 15 november 2016

Het Bestuur:
Mevrouw drs. M.J. Sanders – ten Holte, voorzitter
Drs. J.H. van Beem, secretaris/penningmeester
Prof. dr. J.B.J. Teeuwisse
Mevrouw prof. dr. C.J.M. Zijlmans
Mevrouw M.E. Stig
De heer S.G. Ophof
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Overige gegevens
Resultaatbestemming en statutaire bepalingen hieromtrent
Zoals vermeld in de toelichting bedraagt het nettoresultaat van de stichting jaarlijks nihil.
Eventuele toekomstige resultaten zullen aan de reserves worden toegevoegd/onttrokken.
Gebeurtenissen na balansdatum
Er hebben geen gebeurtenissen na balansdatum plaats gevonden die hier gemeld dienen te
worden.
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CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT
Aan: het Bestuur van Wertheimer-Stichting ter bevordering van de Nederlandse Fotografie

Verklaring betreffende de jaarrekening
Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening over 2015 van Wertheimer-Stichting ter
bevordering van de Nederlandse Fotografie te Amsterdam gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit
de balans per 31 december 2015 en de staat van baten en lasten over 2015 met de toelichting, waarin
zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere
toelichtingen.

Verantwoordelijkheid van het bestuur
Het bestuur van de stichting is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen
en het resultaat getrouw dient weer te geven, alsmede voor het opstellen van het Bestuursverslag, beide
in overeenstemming met de Richtlijn voor de jaarverslaggeving 640 ‘Organisaties zonder winststreven’.
Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht
om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als
gevolg van fraude of fouten.

Verantwoordelijkheid van de accountant
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle.
Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de
Nederlandse controlestandaarden. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische
voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid
wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat.
Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de
bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van
de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico’s dat
de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten. Bij het maken
van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die relevant is
voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, gericht op het inrichten van
controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen hebben
echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne beheersing
van de stichting. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte
grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van de door het bestuur van de
stichting gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is
om een onderbouwing voor ons oordeel te bieden.

Oordeel
Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en samenstelling van het
vermogen van Wertheimer-Stichting ter bevordering van de Nederlandse Fotografie per 31 december
2015 en van het resultaat over 2015 in overeenstemming met de Richtlijn voor de jaarverslaggeving 640
‘Organisaties zonder winststreven’.
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Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen
Op basis van onze werkzaamheden overeenkomstig de Nederlandse controlestandaard 720 vermelden
wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar aanleiding van het onderzoek of het
Bestuursverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, overeenkomstig de Richtlijn voor de
jaarverslaggeving 640 ‘Organisaties zonder winststreven’ is opgesteld. Tevens vermelden wij dat het
Bestuursverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening.
Amstelveen, 15 november 2016
KPMG Accountants N.V.

E. Breijer
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