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Inleiding 

 
Voor u ligt een advies over cultuurmecenaat in Rotterdam. Aanleiding voor 
het advies was het verzoek van de directeur van de dienst Kunst en Cultuur 
om meer inzicht te krijgen in de geefcultuur in Rotterdam. De directeur 
veronderstelde dat Rotterdamse Kringen een geschikt vehikel zou kunnen 
zijn voor het vinden en benaderen van Rotterdamse mecenassen. Al spoedig 
constateerde hij dat die veronderstelling wellicht onjuist was. Deze 
bevinding wakkerde zijn belangstelling aan voor het ‘geefklimaat’ in 
Rotterdam en hij vroeg de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur om 
advies. In het advies staan de volgende vragen centraal: 
Hoe ziet de Rotterdamse wereld van particuliere gevers er uit? Hoe kunnen 
Rotterdamse instellingen een betere ingang krijgen, maar ook omgekeerd: 
hoe kunnen particuliere gevers de weg vinden naar een culturele instelling 
die aansluit bij hun passie voor en betrokkenheid bij kunst en cultuur? Welke 
rol hebben de gemeente en het rijk (fiscus) in deze bemiddeling? 
 
De Raad meent dat dit advies om twee redenen urgent is:  
1 Door de kredietcrisis en de hierop volgende crisis in de reële economie, 

worden de budgetten van culturele instellingen ernstig aangetast. In de 
eerste plaats is het nu al zo dat de inkomsten uit bedrijfssponsoring 
dalen. Voorts wordt fondsenwerving problematisch omdat een flink aantal 
landelijke cultuurfondsen een deel van het vermogen zag verdampen door 
de koersdalingen. Dit alles betekent echter niet dat de geldstroom van 
particuliere vermogenden evenredig daalt, integendeel, die geldstroom 
lijkt in dit tijdsgewricht juist steeds belangrijker te gaan worden. 

2 Particuliere gevers zijn in Nederland tot nu toe vooral actief in de markt 
voor goede doelen, het geven aan kunst en cultuur blijft daar (nog) bij 
achter. Zo wordt het meeste geld gegeven aan gezondheidszorg, welzijn, 
internationale hulp en kerken. Slechts 3-5% wordt gegeven aan kunst en 
cultuur. Door de bemiddeling tussen culturele instellingen en kunstenaars 
en particuliere geldgevers te verbeteren, wordt het aandeel van kunst en 
cultuur in het geven aan goede doelen verhoogd. 

 
De Raad heeft inventariserend onderzoek gedaan en veertien gesprekken 
gevoerd met sleutelfiguren uit de culturele sector en het mecenaat. Op 25 
mei 2009 organiseerde hij in Zaal De Unie een symposium over 
cultuurmecenaat in Rotterdam. (zie bijlagen) 
 
In de volgende paragrafen wordt de betekenis van cultuurmecenaat 
uitgelegd. Daarnaast worden de geschiedenis van het cultuurmecenaat in 
Rotterdam, de mate waarin culturele instellingen in Rotterdam donaties 
ontvangen uit filantropische bron, de verschillende vormen waarin het 
mecenaat zich in Rotterdam manifesteert van meer tot minder 
geïnstitutionaliseerd (fondsen, vriendenverenigingen, serviceclubs, 
netwerken,bedrijfscollecties en participaties) beschreven. Vervolgens wordt 
dieper ingegaan op de motieven die een rol spelen bij cultuurmecenaat en 
op de verhouding en communicatie tussen het mecenaat en culturele 
instellingen/kunstenaars. Hierna worden de fiscale aspecten van het geven 
onder de loep genomen en tot slot formuleert de Rotterdamse Raad voor 
Kunst en Cultuur veertien aanbevelingen, zeven voor het gemeentebestuur 
en zeven voor de culturele sector. 
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1 Wat is cultuurmecenaat?  
 

Om het jaar wordt geïnventariseerd hoeveel in Nederland uit filantropische 
beweegredenen wordt gegeven. Dit gebeurt in het onderzoeksproject Geven 
in Nederland.1 In dit onderzoek geldt als definitie voor filantropie: 
“bijdragen in de vorm van geld, goederen en/of tijd (expertise), vrijwillig 
ter beschikking gesteld door individuen en organisaties (fondsen, bedrijven, 
kerken) waarmee primair algemene nutdoelen worden nagestreefd.” 
Mecenaat is daarbinnen een specifieke vorm van filantropie: vermogenden 
geven belangeloos forse bedragen aan kunst of kunstenaars. Filantropie, 
aldus projectleider van Geven in Nederland prof.dr. Th. Schuyt, brengt een 
bepaalde betrokkenheid met de samenleving tot uitdrukking. Het is daarmee 
een van de meest concrete vormen van burgerschap en gemeenschapszin. 
Daarmee betreden we het terrein van de beweegredenen achter filantropie 
en mecenaat. 
 
Bij het geven staat de passie voor kunst voorop. In de gesprekken die wij 
voor dit advies voerden met mecenassen, leidde de vraag naar het motief bij 
het belangeloos geven telkens weer naar het begrip passie. Er zijn veel 
maatschappelijke doelen waaraan men kan geven. Maar juist in het geval 
van het geven aan kunst en cultuur is de emotie die bepaalde culturele en 
kunstzinnige uitingen bij een mecenas oproepen, reden om te geven. Zonder 
passie voor kunst is er geen mecenaat.  
Geven met ‘de warme hand’ wint aan populariteit. Schuyt stelt in Geven in 
Nederland 2007 dat er een toenemende wens is van vermogenden om zelf 
mee te kunnen bepalen en zelf maatschappelijke doelen aan te geven. Dit in 
tegenstelling tot de situatie in het verleden waarbij vermogens pas voor 
kunst en cultuur beschikbaar kwamen via erfenissen en legaten. 
 
Het begrip mecenas komt van de naam van de Romein Gaius Cilnius 
Maecenas. Hij leefde kort vóór Christus, was raadsman van keizer Augustus 
en beschermheer van dichters en kunstenaars waaronder Vergilius en 
Horatius.2 Er bestaan verschillende vormen van cultuurmecenaat. Schenken 
kan in natura of in geld, éénmalig of structureel, direct of via een fonds, bij 
leven of door middel van nalatenschap. De gift kan bestemd zijn voor een 
specifiek project, voor een aankoop of voor cultuur in het algemeen. 
Cultuurmecenaat hoeft niet alleen een individueel initiatief te zijn, ook een 
bedrijf kan financieel belangeloos schenken aan kunst en cultuur. In 
Rotterdam komt cultuurmecenaat tot uitdrukking bij bedrijven en 
particulieren, particuliere fondsen, serviceclubs en vriendenverenigingen. 
 
Sponsoring valt hier buiten, omdat daarbij voor het geven van geld 
duidelijke tegenprestaties worden verlangd. Het verwerven van 
naamsbekendheid bijvoorbeeld is altijd een belangrijk motief voor een 
sponsor, voor een mecenas in veel gevallen niet (geven in stilte). Een bedrijf 
of particulier heeft economische motieven voor het aangaan van een 
sponsorrelatie. De mecenas handelt vanuit ideële motieven. Ook de 
landelijke door de regering ingestelde culturele fondsen zoals de Mondriaan 
Stichting en het Nederlands Fonds voor Podiumkunsten rekenen wij, gezien 
hun publiekrechtelijk karakter, niet tot het cultuurmecenaat. Zij zijn 

                                            
1Geven in Nederland 2007 is de naam van het onderzoek naar het geven van geld en tijd door 
individuen, huishoudens, fondsen en bedrijven aan maatschappelijke en goede doelen. Dit 
onderzoek wordt sinds 1992 tweejaarlijks uitgevoerd door de werkgroep Filantropische Studies van 
de Vrije Universiteit.  
2 Mecenas is sedert de Renaissance in verschillende talen een aanduiding voor een beschermheer van 
kunstenaars en/of geleerden; iemand die hen ondersteunt zodat ze hun scheppend werk of 
wetenschappelijk onderzoek zonder financiële zorgen kunnen doen. 
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primair bedoeld om de door regering en parlement vastgestelde 
uitgangspunten van het cultuurbeleid te helpen realiseren. 
 
 

2 Historie van het mecenaat in Rotterdam: Patronen van patronage  
 
Het mecenaat in Rotterdam is uitvoerig beschreven in het proefschrift van 
Erik Hitters: Patronen van patronage uit 1996. Het culturele leven in de 
negentiende eeuw werd hoofdzakelijk uit privé-vermogen gefinancierd. 
Kunst was een zaak van particulier initiatief, de overheid was in deze 
passief. Bekende figuren, door Hitters ‘patriciërs en havenbaronnen’ 
genoemd, waren de Utrechtse(!) rechter Boijmans die zijn omvangrijke 
kunstcollectie aan de gemeente Rotterdam schonk (na eerst tevergeefs bij 
de gemeente Utrecht aangeklopt te hebben) en oud-gemeenteraadslid en 
havenbaron Burger die zo’n groot vermogen naliet dat daar niet alleen een 
fonds van kon worden gesticht (het fonds Volkskracht) maar ook de bouw van 
het museum ten behoeve van de collectie van Boijmans kon worden 
gerealiseerd. De twee andere belangrijke mecenassen van dit museum waren 
de havenbaronnen Willem van der Vorm en D.G. van Beuningen. Van der 
Vorm kocht voor het museum, in samenspraak met de toenmalige directeur 
Hannema in de jaren dertig onder meer Rembrandts ‘Man met rode muts’ en 
‘Titus’ alsmede ‘De Emmausgangers’ van Vermeer3. Van Beuningen schonk in 
diezelfde periode werk van Breughel, Rubens en schafte de Koenigs-
collectie4 aan. Ook die aankopen geschiedden in overleg met Hannema. 
Hitters beschrijft de voornaamste motieven van genoemde mecenassen en 
andere plaatselijke ondernemers: een combinatie van streven naar 
individuele status, Rotterdamse trots en rivaliteit met andere steden. “Men 
wilde in Rotterdam een cultureel monument, dat de nieuwe industriële 
status onderstreepte en de rijkdom van de schenkers met een eeuwenoud 
aureool van prestige omringde”.5  
 
Hitters geeft aan hoe Rotterdam tussen 1850 en 1950 veranderde van een 
standensamenleving naar een klassensamenleving. Naast de oude elite 
ontstond een groep van nieuwe rijken die naast ‘het oud geld’ invloed kreeg 
op het culturele leven. In het interbellum nam de invloed van de overheid op 
cultureel terrein toe. Naarmate de gemeente en het rijk criteria gingen 
formuleren voor de subsidiëring van kunst gingen culturele instellingen, met 
name musea en grote podia, zich meer richten op de eisen van de overheid. 
De instellingen kwamen steeds meer onder het protectoraat van de 
overheid. Dat accepteerden de vermogende Rotterdammers niet zonder slag 
of stoot. Dat de verhouding tussen het toenmalige sociaal democratische 
gemeentebestuur en de Rotterdamse mecenassen nooit echt hartelijk is 
geweest, kan worden opgemaakt uit een brief van havenbaron en mecenas 
Van der Vorm waarin deze stelt dat het museum uit handen van het ‘rode 
stadsbestuur’ gehouden moet worden. Niet toevallig werd in 1939 door 
vermogende Rotterdammers de Stichting Museum Boijmans van Beuningen 
opgericht. Hoe actueel deze beleving heden ten dage nog is werd ons 
duidelijk toen een van de door ons geïnterviewden zich liet ontvallen dat 
een actievere opstelling van het gemeentebestuur jegens de kunst het 
mecenaatklimaat wel eens een positieve impuls kan geven. “Het mecenaat 
voelt zich door het gemeentebestuur onvoldoende gesteund in haar streven 
naar cultuurbehoud en cultuurversterking”, aldus betrokkene. 

                                            
3 Dit laatstgenoemde werk bleek later een vervalsing te zijn van Han van Meegeren 
4 De Koenigscollectie bestaat uit een kunstverzameling van 2600 tekeningen van de vlak voor de 
Tweede Wereldoorlog tot Nederlander genaturaliseerde Duitse zakenman Franz Koenigs; deels 
doorverkocht aan de Duitsers. 
5 Patronen van patronage. Mecenaat, protectoraat en markt in de kunstwereld’ – Erik Hitters, 1996. 
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Na de Tweede Wereldoorlog wordt de rol en de invloed van de gemeente in 
het culturele beleid steeds manifester. De oprichting van de Rotterdamse 
Kunststichting was een schakel tussen de overheid en het culturele leven en 
was gestoeld op de vlak na de oorlog populaire corporatieve gedachte om de 
sector meer bij het beleid te betrekken. In de praktijk bleven het 
vooraanstaande, kunstminnende burgers die namens instellingen in het 
bestuur van de Kunststichting werden benoemd6. Zo nam K.P.van de 
Mandele, bankier en sleutelfiguur in de kring van leidende figuren uit haven, 
handels- en bankwezen in het eerste bestuur plaats. Eigenlijk veranderde er 
niet veel in vergelijking met vóór de oorlog: “Aanzienlijke burgers regelen 
het kunstleven, met als enig verschil dat ze nu gebruik maken van het geld 
van de overheid”.7

 
Daarmee bleef na de Tweede Wereldoorlog de invloed van vermogende 
particulieren op het culturele leven in Rotterdam voortbestaan. In de jaren 
vijftig ontwikkelt de overheid in toenemende mate een eigen visie op het 
kunst en cultuurbeleid en wordt steeds meer afstand genomen van het 
particuliere mecenaat. Er is politieke overeenstemming over het door de 
overheid honderd procent subsidiëren van de voornaamste kunstinstellingen. 
In Rotterdam neemt een opvallende uitzonderingspositie op dit punt Museum 
Boijmans Van Beuningen in dat grotendeels op basis van particuliere 
collecties is gevormd. 
 
Aan het eind van de jaren zestig, als de maatschappelijke kritiek op het 
kapitalisme losbreekt en er een gezagscrisis ontstaat, wordt afhankelijkheid 
van particulier kapitaal niet langer als wenselijk beschouwd en lijken 
vermogenden zelfs min of meer te worden geweerd. Er zijn ook steeds meer 
inhoudelijke deskundigen die de rol van de kunstminnende, vermogende 
burger in subsidiecommissies overnemen.  
 
In de jaren zeventig wordt de afstand tussen het inmiddels zeer rode 
stadsbestuur en de vermogenden schier onoverbrugbaar. Het zijn de jaren 
van de ‘maakbare samenleving’ waarin de overheid, gesecondeerd door 
ambtenarij en deskundigen (‘vijfde macht’), wordt gezien als de monopolist 
in het kunst- en cultuurbeleid. Voor vermogende burgers is in het beleid 
geen plaats meer. 
 
Vermogende particulieren laten zich gedurende de afgelopen halve eeuw 
evenwel niet uit het veld slaan en richten – welhaast tegen de stroom in - 
een aantal prestigieuze fondsen op of wijzigen de doelstelling van reeds 
bestaande fondsen. Dat laatste geschiedt met het in 1923 opgerichte 
Volkskracht. Vanaf de jaren zestig gaat dit fonds zich, onder voorzitterschap 
van een jonge telg uit het Van Beuningen geslacht H.J.E. van Beuningen, op 
cultuur richten. Met de fondsen behoudt de vermogende klasse een zekere 
autonomie ten opzichte van de gemeente. 
 
In de jaren negentig drukken een aantal vermogende particulieren hun passie 
voor cultuur uit met het opzetten van een aantal nieuwe musea zoals het 
Museum Jan van der Togt in Amstelveen, De Pont in Tilburg en Museum 
Beelden aan Zee in Scheveningen. Rotterdam blijft daarbij niet achter. Zo 
zet de industrieel Grootveld samen met zijn echtgenote C. Grootveld-Parrée 
het Chabot Museum op.  
 

                                            
6 Carin Gaemers – Achter de schermen van de kunst, Rotterdamse Kunststichting 1945 – 1995, blz. 29. 
7 Zie Gaemers: pag 51. 

 6 



Ook op andere manieren blijven vermogende Rotterdammers bij cultuur 
betrokken, zoals Gerrit Doeksen en Han Nefkens. Van recente datum is een 
actie van de Rotterdamse transportondernemer Gerrit Doeksen om met 
collega-ondernemers de aanschaf van een bundel VOC-kaarten van Blaeu 
mogelijk te maken voor een bedrag van 2,4 miljoen euro. Schrijver, publicist 
en mecenas Han Nefkens is met zijn stichting H + F Mecenaat in 2005 met 
het Museum Boijmans Van Beuningen een exclusieve relatie aangegaan 
waarbij hij kunstenaars opdrachten verleent, werken aankoopt en deze 
schenkt aan het museum. Via de Stichting H + F Collectie geeft hij werken 
van bekende kunstenaars aan het museum in bruikleen. 
 
Al deze ontwikkelingen brengen Renée Steenbergen in haar boek De Nieuwe 
Mecenas ertoe om wat Rotterdam betreft te spreken van een nog steeds 
levendige mecenascultuur: “het stadsmecenaat in Rotterdam is dus nog 
springlevend”8. 
 

 
3 Waar vindt men het mecenaat in Rotterdam? 

 
3.1 Mecenaat in geïnstitutionaliseerde vorm: de fondsen 
Er zijn drie typen fondsen te onderscheiden: geldwervende fondsen, 
loterijfondsen en vermogensfondsen.  
 
Geldwervende fondsen zamelen geld in bij het Nederlandse publiek voor hun 
eigen doelstellingen. Voorbeelden van geldwervende fondsen zijn  
KWF Kankerbestrijding en het Aids Fonds. Deze zijn in het algemeen gericht 
op ideële doelen.  
 
Loterijfondsen verkrijgen hun inkomsten uit de opbrengsten van aangesloten 
loterijen en verdelen deze rechtstreeks onder goede doelen. Voorbeelden 
zijn de Stichting de Nationale Sporttotalisator, Postcode Loterij en de 
BankGiro Loterij, die de binnengekomen gelden verdelen over verschillende, 
waaronder culturele, doelen. Hun belang voor cultuur en dus ook voor 
Rotterdamse culturele instellingen is de afgelopen jaren steeds groter 
geworden. Met name grote gevestigde instellingen zoals Museum Boijmans 
Van Beuningen ontvangen substantiële bijdragen van deze fondsen.  
 
Ongeveer evenveel wordt opgebracht door de vermogensfondsen9. Een 
vermogensfonds is een fonds met een eigen vermogen waaruit de activiteiten 
ten behoeve van de doelstelling worden gefinancierd. De vermogens van de 
fondsen zijn ontstaan uit bijvoorbeeld legaten en erfstellingen. De fondsen 
verdelen dit onder maatschappelijke en sociale doelen. De in Rotterdam 
gevestigde fondsen met (onder andere) een culturele doelstelling zijn 
vermogensfondsen.  
 
Het mecenaat in zijn meest geïnstitutionaliseerde vorm treft men aan in de 
soms al sinds het begin van de twintigste eeuw bestaande fondsen. 
Rotterdam kent er vele. 
De Rotterdamse fondsen10 hechten van oudsher zeer aan hun zelfstandige en 
onafhankelijke positie in de samenleving. Toch tonen zij de afgelopen tien 
jaar – en dit is ook een landelijke tendens - een groeiende bereidheid om 
meer in de openbaarheid te treden. Om hun doelstellingen beter te kunnen 
realiseren treden zij steeds meer in contact met hun doelgroepen, andere 

                                            
8 De Nieuwe Mecenas, Renée Steenbergen, juni 2008. 
9 Zie: Th. Schuyt: Geven in Nederland 2007, blz. 16. 
10 Zie bijlage 2. 
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fondsen en lokale overheden hetgeen positief is voor de ontwikkeling van 
kunst en cultuur in de stad.  
 
De bekende fondsen zoals de Stichting Bevordering van Volkskracht, het 
Prins Bernhard Cultuurfonds en het VSB Fonds met hun regionale afdelingen 
zijn openbaar en kennen aanvraagprocedures met heldere criteria. 
Daarnaast geeft een aantal fondsen er de voorkeur aan meer in de luwte te 
opereren. Dit betekent niet dat zij minder te besteden hebben. Sommige 
beschikken over een groot vermogen maar willen daar niet te veel publiciteit 
aan geven.  
 
Een in het oog springende landelijke ontwikkeling bij het Prins Bernhard 
Cultuurfonds zijn de Cultuurfondsen op naam van particulieren en 
bedrijven. Het Prins Bernhard Cultuurfonds is eigenlijk een hybride fonds, 
het is enerzijds opgebouwd uit vermogens, anderzijds worden gelden via de 
Cultuurfondsen op Naam geworven. Bij particulieren bleek deze formule de 
afgelopen jaren zeer succesvol. De schenker bepaalt, in overleg met het 
Prins Bernhard Cultuurfonds, zelf de doelstelling en de naam en de schenker 
wordt te allen tijden op de hoogte gehouden van de bestedingen. Het Prins 
Bernhard Cultuurfonds regelt het beheer, de afhandeling van de aanvragen 
en beslist over de toewijzingen. Schenken in de vorm van een Cultuurfonds 
op Naam is fiscaal aantrekkelijk. Er zijn er nu 241, waarbij de inleg per 
fonds varieert van € 50.000 (de minimale inleg) tot enkele miljoenen. Er zijn 
drie Cultuurfondsen op Naam waarvan het geld wordt besteed in de regio 
Rotterdam.  
De oprichting van Cultuurfondsen op Naam door bedrijven is sedert 2007 
mogelijk en in ontwikkeling. Het Fonds is momenteel druk doende om 
bedrijven met deze formule te benaderen nu sponsorbijdragen ten behoeve 
van cultuur steeds meer in het gedrang komen. Bedrijven kunnen hiermee 
hun maatschappelijke betrokkenheid uitdrukken en hun imago versterken. 
Het fonds draagt de naam van het bedrijf. Ook bij deze fondsen is sprake 
van fiscale voordelen. Bij de Cultuurfondsen op Naam voor bedrijven is het 
de vraag of hier nog wel sprake is van financieel belangeloos schenken. Het 
lijkt eerder een mengvorm te zijn van schenken en sponsoren.  
 
Huisfondsen mogen hier niet onvermeld blijven. Dit zijn fondsen die binnen 
een culturele instelling zijn ontstaan óf waarvan het beheer aan een 
culturele instelling is overgedragen. Bekende voorbeelden zijn de 
huisfondsen van Museum Boijmans Van Beuningen en het Rotterdams 
Philharmonisch Orkest. Zij komen hoofdzakelijk voor bij musea en dragen bij 
aan de collectievorming of beheer van het museum. In veel gevallen zijn de 
huisfondsen als eigenaar van bijzondere collecties veel belangrijker voor een 
museum dan dat zij geld schenken. Dit is bijvoorbeeld het geval bij de 
Stichting Atlas Van Stolk, ondergebracht bij het Historisch Museum 
Rotterdam.  
 
Voor projecten met een landelijke bovenregionale uitstraling kunnen 
Rotterdamse initiatiefnemers uiteraard ook een beroep doen op een aantal 
landelijke particuliere fondsen. Wij noemden al de landelijke fondsen, 
BankGiro Loterij11, Prins Bernhard Cultuurfonds, VSB Fonds en Cultuurfonds 
BNG, maar er zijn er meer: SNS Reaal Fonds, VandenEnde Foundation, 
Stichting Doen, Stichting Mama Cash/TIJL Fonds, Turing Foundation,  

                                            
11 De BankGiro Loterij reikte op het Goed Geld Gala, dat op 10 februari jl. plaatsvond, 58 miljoen 
euro uit aan Nederlandse instellingen op het gebied van cultureel erfgoed. Dit is de helft van de 
inleg. De afgelopen jaren kregen de Kunsthal, het Nederlands Fotomuseum, Museum Boijmans Van 
Beuningen en het Nederlands Architectuur Instituut forse donaties van de BankGiro Loterij, 
variërend van 2 tot 5 ton.  
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mr. A. Fentener Van Vlissingen Fonds en Prins Claus Fonds. 
 
Een globale schatting leert dat de grotere, openbare fondsen in Rotterdam 
jaarlijks circa € 3 miljoen bijdragen aan kunst en cultuur. Maar soms kan een 
kleiner, minder bekend fonds danig in de buidel tasten, bijvoorbeeld ten 
behoeve van een restauratie of voor de aanschaf van een anders 
onbetaalbaar instrument. Dan gaat het om ettelijke miljoenen euro’s. Over 
harde gegevens beschikt de Raad niet omdat deze fondsen in stilte opereren.  
 
Bijlage 2 biedt u een zo volledig mogelijk overzicht van bijna dertig 
Rotterdamse fondsen. 
 
3.2 Mecenaat in minder geïnstitutionaliseerde vorm 
 
3.2.1 Rotterdamse Kringen 
De Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur wilde nagaan of de bewering 
“dat het mecenaat in de stad nog springlevend is”12 door meer gegevens kan 
worden onderbouwd dan door het bestaan van fondsen alleen.  
 
Rotterdamse Kringen was een initiatief van Joop Linthorst, wethouder 
cultuur medio jaren tachtig. Hij vond dat de stad in vergelijking met havens 
en stadsontwikkeling aan kunst te weinig aandacht gaf. Een van de motieven 
tot oprichting van Rotterdamse Kringen was een financiële. De wethouder 
was van mening dat, als er vanuit de samenleving niets gedaan werd, het 
voortbestaan van het Rotterdams Philharmonisch Orkest op termijn in het 
gedrang zou komen. Maar er was nog een motief. Het ontbrak in Rotterdam 
aan een soort culturele sociëteit waarin men elkaar regelmatig kon 
tegenkomen.  
 
In de Rotterdamse Kringen ontmoeten vertegenwoordigers van verschillende 
belangrijke Rotterdamse geledingen zoals haven, overig bedrijfsleven, 
wetenschap, media en culturele instellingen elkaar. Deelnemers kunnen een 
kijkje nemen achter de schermen van instellingen, niet alleen op cultureel 
vlak. Zo liet de toenmalige hoofdredacteur Wout Woltz van NRC Handelsblad 
de leden van de Kringen ooit een voorpagina van de krant maken. Het doel 
was en is om vooraanstaande vertegenwoordigers uit de Rotterdamse 
samenleving meer bij het culturele leven te betrekken, maar uitdrukkelijk 
niet om geld te genereren. In de beginperiode waren slechts enkele 
culturele instellingen betrokken. Alleen de directeuren van de Rotterdamse 
Schouwburg, Museum Boijmans Van Beuningen en het Rotterdams 
Philharmonisch Orkest waren welkom.  
 
Medio jaren negentig leek de formule van de Kringen uitgewerkt. Met 
Rotterdam Culturele Hoofdstad 2001 in zicht werd het initiatief eind jaren 
negentig opnieuw leven ingeblazen. Het was toen de afdeling Kunstzaken 
van de gemeente die de Kringen organiseerde. Na Rotterdam Culturele 
Hoofdstad 2001 zijn de activiteiten andermaal gestaakt. Sinds enkele jaren 
zijn de Kringen aan een derde leven begonnen. Hoewel geïnterviewden niet 
uitsluiten dat contacten sporadisch tot geldelijke steun leiden, staat dit niet 
centraal en is het ook geen vooropgezet doel. De Rotterdamse Kringen blijkt 
dus geen geschikte ingang te zijn om het mecenaat in de stad een nieuwe 
impuls te geven. 
 
 
 

                                            
12 De Nieuwe Mecenas, Renée Steenbergen, juni 2008. 

 9 



3.2.2 Vriendenclubs 
Een specifieke categorie geldgevers treft men in de vriendenclubs. In 
Rotterdam bestaan er naar schatting een tiental. Onder meer bij Museum 
Boijmans Van Beuningen, het Nederlands Architectuurinstituut en het 
Rotterdams Philharmonisch Orkest. Verder hebben de meeste musea in 
Rotterdam een vriendenclub. Vriendenverenigingen in de museumwereld 
bestaan nog niet zo lang, het merendeel is opgericht in de jaren tachtig. 
Donateursbijdragen schommelen in het algemeen tussen de € 20 en € 40. 
Voor bedrijfsbijdragen (meestal begunstigers genoemd) wordt een tienvoud 
van dit bedrag als richtlijn gehanteerd. Het aantal leden van 
museavriendenverenigingen is wisselend. In het algemeen gaat het om 
enkele honderden donateurs en enkele tientallen begunstigers. 
 
Vriendenclubs zijn voor culturele instellingen een probaat middel om 
netwerken te creëren. De wijze waarop de meeste instellingen tot nu toe 
met vriendenclubs omgaan is weinig professioneel.  
Een kosten-batenanalyse van uitvoeringskosten ten opzichte van opbrengsten 
levert vaak nauwelijks een batig saldo op, zo bleek uit een onderzoek van 
Kunst & Zaken. Maar waarom dan toch investeren in vriendenverenigingen? 
Daarvoor zijn de volgende redenen te noemen: 
• een betere inbedding van de instelling in de maatschappelijke omgeving; 
• een vriendenvereniging levert een groot netwerk van persoonlijke 

contacten waaronder misschien interessante vermogende particulieren; 
• vrienden zijn vaste bezoekers van de instelling. Ze kopen kaartjes, 

bezoeken presentaties, kopen in de winkel etc.; 
• vriendenverenigingen spelen in op de behoefte aan erkenning en 

maatschappelijk aanzien; 
• vriendenverenigingen bieden een exclusief en uniek karakter. 
 
De overheid kan de effectiviteit van vriendenclubs aanzienlijk vergroten 
door matchingprogramma’s op te stellen. Minister Plasterk maakt daar met 
zijn profijtbeginsel een eerste beweging toe. De gemeentelijke overheid zou 
daarin kunnen volgen. In Rotterdam zijn daartoe nog geen stappen 
ondernomen.  
 
Aansprekende voorbeelden van vriendenclubs 
Wij noemen hier twee voorbeelden uit de Rotterdamse praktijk van 
vriendenclubs die op een aanstekelijke en professionele wijze hun 
doelstellingen bereiken.  
 

• Vrienden van het Rotterdams Philharmonisch Orkest 
De organisatie van geefkringen rondom het Rotterdams Philharmonisch 
Orkest is met name door de sterke differentiatie in taken zeer effectief. Het 
orkest weet zich gesteund door een Vereniging van Vrienden, het 
Maecenasfonds en als derde het Gilde van bedrijfsbegunstigers.  
De Vereniging Vrienden van het Rotterdams Philharmonisch is in 1935 
opgericht door Eduard Flipse, de toenmalig dirigent, die ooit zei tot de 
toehoorders van het RPhO: “U klapt nu wel, maar de musici hier eten 
nauwelijks droog brood”. Philipus Van Ommeren, een Rotterdamse 
scheepsmagnaat, pakte de handschoen op en stichtte de Vereniging Vrienden 
van het Rotterdamsch Philharmonisch Orkest. De vereniging telt momenteel 
5000 leden. De contributie bedraagt dit jaar € 35. Daarnaast bestaat de 
categorie begunstigers die voor € 110 instappen. Men verwerft daarvoor het 
recht op een vaste zitplaats. Vervolgens zijn er de bedrijfsbegunstigers A en 
B met voor resp. € 265 voorbespreekrecht voor 4 plaatsen of voor € 515 voor 
tien plaatsen per jaar.  
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Van de contributie van de leden (donaties) worden onder andere 
instrumenten aangeschaft.  
 
Onderdeel van de Vereniging Vrienden van het Rotterdams Philharmonisch 
Orkest is het Maecenasfonds dat investeert in kostbare strijkinstrumenten. 
Dat is niet alleen nuttig maar ook een interessante belegging. De aankoop 
van een instrument wordt gedaan na een verzoek van de directie. Daarbij is 
het niet de bedoeling een collectie instrumenten aan te leggen maar heeft 
de investering primair tot doel de verhoging van de kwaliteit van het 
klankbeeld van de strijkersgroep. Alvorens tot een aanschaf wordt besloten 
wordt een instrument door deskundigen uitvoerig getaxeerd en beproefd.  
Men kan in het Meacenasfonds instappen met een donatie van minimaal  
€ 1000. Sommige gevers stappen zelfs in voor hogere bedragen, bijvoorbeeld 
€ 2500. Men legt zich doorgaans vast op een lijfrentetermijn van 5 jaar 
omdat lijfrenten dan fiscaal aftrekbaar zijn. Sommige gevers zijn op deze 
manier al aan een derde termijn begonnen. De vorming van fondsen via 
lijfrenten blijkt zeer effectief te zijn. 
De vereniging heeft mede door bijdragen uit het Maecenasfonds voor vele 
tonnen aan strijkinstrumenten aangekocht. Voorts zijn door een aantal 
particulieren enkele kostbare strijkinstrumenten in bruikleen gegeven. 
Gevers worden geworven via een tweejaarlijkse brief. Dit levert volgens een 
woordvoerder van het fonds iedere keer weer nieuwe gevers op. Gevers 
behoren niet altijd tot de groep met hoge inkomens ook personen met een 
bescheiden inkomen hebben soms aanzienlijke bedragen over voor het 
Maecenasfonds. Naar schatting behoort tien procent van de gevers van het 
Maecenasfonds tot de kring van het oud geld; het betreft veelal 
alleenstaande dames/weduwen. Directeur-eigenaren komen in dit 
geverssegment niet voor.  
Twintig procent van de gevers kan men beschouwen als cultuuromnivoor, die 
zou men dus ook bij andere kunstdisciplines tegen kunnen komen, de rest is 
vooral betrokken bij klassieke muziek waarvan een belangrijk deel bij opera. 
 

• Het Gilde van bedrijfsbegunstigers van het Rotterdams Philharmonisch Orkest 
Een afzonderlijke groep van gevers hebben zich verenigd in Het Gilde van 
bedrijfsbegunstigers van het Rotterdams Philharmonisch Orkest; een groep 
van maximaal 40 personen, vertegenwoordigers van bedrijven die als 
directeur-eigenaar hun giften op hun bedrijfwinst in mindering kunnen 
brengen en vertegenwoordigers van banken en bedrijven met relatief grote 
volmachten bij het toewijzen van steunbedragen (in bijlage 5 treft men de 
namen van de leden van het Gilde).  
 
3.2.3 Bedrijfscollecties 
In de jaren zestig begonnen bedrijven met het verzamelen van kunst om voor 
hun werknemers een aangename werkplek te creëren. De gedachte was dat 
werknemers hierdoor beter zouden presteren. Bedrijfscollecties leveren 
‘company pride’. Het bekendste voorbeeld is de sigarettenfabriek Turmac 
die begon met een van de eerste bedrijfscollecties: de Stuyvesant collectie. 
Ook andere bedrijven in Nederland hebben in de afgelopen decennia 
indrukwekkende bedrijfscollecties vergaard. Uit een overzicht van de 
Vereniging Bedrijfscollecties Nederland (mei 2008) blijkt dat Rotterdam er 
drie heeft, de Aon collectie, de Caldic collectie en de Kunstcollectie 
Erasmus MC. Amsterdam heeft meer bedrijfscollecties omdat hier meer 
hoofdkantoren van banken en bedrijven zijn gevestigd. 
De Aon collectie bestaat uit enkele honderden werken verdeeld over een 
historisch en hedendaags gedeelte. Het historische gedeelte heeft 
betrekking op het verleden van scheepsmakelaar Aon. In dit gedeelte bevindt 
zich oude kunst, met een aantal zeegezichten en oude landkaarten en veel 

 11 



oude en moderne scheepsmodellen. De collectie moderne kunst bestaat voor 
het merendeel uit grafiek en schilderijen. De Kunstcollectie van het Erasmus 
MC bestaat uit 700 werken in verschillende ziekenhuizen in Rotterdam te 
zien. Het verzamelgebied is hedendaagse (inter)nationale kunst. Caldic is 
een Nederlandse holding van chemiedistribuerende en  
–producerende bedrijven. Het hoofdkantoor is gevestigd in Rotterdam. De 
Caldic kunstcollectie is in veertig jaar opgebouwd en bestaat uit 
hoofdzakelijk twintigste-eeuwse kunst. Regelmatig worden in en buiten het 
bedrijf exposities georganiseerd voor werknemers, kenners, relaties en 
andere geïnteresseerden. 
De lijst van de Vereniging Bedrijfscollecties Nederland is echter niet 
uitputtend. Zo heeft de Erasmus Universiteit Rotterdam sinds de jaren vijftig 
een collectie grafiek, tekenkunst en penningen bijeengebracht door 
collectioneur Piet Sanders en heeft de ING Bank in het gebouw van rayon 
Rotterdam een collectie.  
 
Er zijn veertig bedrijven aangesloten bij de Vereniging Bedrijfscollecties 
Nederland. De bedragen voor uitbreiding en onderhoud van de collecties 
varieëren van 20.000 euro tot 1 miljoen. Ook hier zal de economische 
recessie toeslaan. Veel grote Nederlandse bedrijven met eigen collecties 
zullen dit jaar fors bezuinigen op de aankoop van kunstwerken. Dit heeft 
vervelende consequenties voor galeries en kunstenaars. Daarnaast wordt 
verwacht dat de bedrijven met collecties minder tentoonstellingen zullen 
organiseren. Hester Alberdingk Thijm, verantwoordelijk voor de collectie van 
Akzo Nobel, stelt in een artikel in de Volkskrant van januari 2009 dat de 
kredietcrisis niet alleen negatieve gevolgen heeft. “Goedkopere 
kunstdisciplines vallen eerder in de prijzen en jonge kunstenaars, die 
meestal in een goedkopere prijsklasse vallen, krijgen meer kansen. (……) In 
de afgelopen tien jaar is een oververhitte kunstmarkt ontstaan. Jong en hip 
veranderde veel te snel in goud. Bedenktijd en bezinning om tot een goed 
afgewogen keuze te komen was nauwelijks meer mogelijk.” 13  
 
De vraag is of alle bedrijfscollecties mogen worden gerekend tot het 
cultuurmecenaat. Criteria zijn het juridisch eigendom en de 
maatschappelijke functie. Men kan stellen dat de bedrijfscollecties 
werknemers een plezierige werkomgeving verschaffen en door het tijdelijk 
in bruikleen geven van kunstwerken aan musea voor bijzondere 
tentoonstellingen, ze een maatschappelijke functie vervullen. 
Maar is het bedrijf eigenaar van de collectie of zijn dat de erfgenamen van 
de eigenaar? Als de collectie tot het vermogen van de onderneming wordt 
gerekend, is de kans groot dat de kunstwerken bij de sluiting of afslanking 
van het bedrijf op de markt zullen worden verkocht aan de hoogste bieder. 
Dit lot trof de Stuyvesant collectie. Rust het juridisch eigendom bij de 
eigenaar of zijn erfgenamen, dan mag men hopen dat de collectie op een 
gegeven moment wordt overgedragen aan een museum en zo een plaats 
krijgt in het openbaar kunstbezit. In dat geval is er sprake van 
cultuurmecenaat. 
 
3.2.4 Participaties 
 
PG2 Participaties 
Deze investeringsmaatschappij is in 1989 opgericht door de Rotterdamse 
ondernemer Fleur Groenendijk. PG2 investeert in jonge startende 
ondernemingen met een hoge groeipotentie. Naast ondernemingsactiviteiten 
wil de investeringsmaatschappij zich in een bredere maatschappelijke 

                                            
13 Volkskrant 19 januari 2009 – Grote bedrijven bezuinigen fors op kunst. 
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context inzetten. Dit leidde in 1997 onder andere tot de oprichting van de 
Fleur Groenendijk Foundation. Deze beoogt de culturele en kunstzinnige 
vorming van jongeren te stimuleren. Persoonlijk contact is iets waaraan de 
Fleur Groenendijk Foundation grote waarde hecht. In het recente verleden is 
ondersteuning verleend aan onder meer literaire projecten, zoals de 
voordrachtavonden van Nur Literatur en de expositie van het tijdschrift 
BoekieBoekie. Maar ook individuele kunstenaars, zoals de performer Lucho 
Smit en beeldend kunstenaars Corné Quartel en Ann Pettersson hebben een 
bijdrage ontvangen om hun kunstenaarschap verder uit te bouwen. 
 
In 2000 startte PG2 de kunst/zakensociëteit Het Gezelschap. Personen uit de 
zakenwereld en kunstenaars van alle leeftijden vinden hier een 
ontmoetingsplek. De sociëteit heeft tot doel onderlinge uitwisseling en 
geestelijke verruiming. De groep zakenmensen is zeer divers en omvat onder 
andere ondernemers, managers, financiers, adviseurs, juristen etc.. Ook de 
groep kunstenaars is gevarieerd; het zijn professionals uit de beeldende 
kunst, muziek, literatuur, architectuur etc.. Het gaat in eerste instantie 
meer om de jongere kunstenaars dan om de gevestigde bovenlaag uit de 
kunstwereld. 
 
3.3 Mecenaat in niet-geïnstitutionaliseerde vorm: nieuw geld versus oud geld 
Gevers treft men in Rotterdam in steeds mindere mate bij het oud geld. 
Onder oud geld verstaan wij hier vermogen dat reeds lang voor de Tweede 
Wereldoorlog is gevormd, in Rotterdam vaak in de sfeer van handels- en 
industriële ondernemingen gerelateerd aan het havenbedrijf, maar soms ook 
uit bancaire en andere activiteiten in de financiële markt meestal beheerd 
in familieverband. Na de Tweede Wereldoorlog heeft oud geld langzaam 
plaatsgemaakt voor zogeheten nieuw geld. Onder nieuw geld verstaan wij 
vermogen dat pas na de Tweede Wereldoorlog is gevormd, meestal uit een 
eigen onderneming, minder vanzelfsprekend dan voorheen gekoppeld aan de 
haven. Naast de bestaande genoemde vermogens die uit de eerste traditie 
voortkomen en in de meeste gevallen weinig risicodragend zijn belegd, 
ontstaan nieuwe fondsen. De Cultuurfondsen op Naam van het Prins Bernhard 
Cultuurfonds zijn daar een goed voorbeeld van.  
Dat we hier spreken van nieuw geld houdt verband met de ontwikkelingen in 
het Rotterdamse bedrijfsleven na de oorlog. De aan het havenbedrijf 
verbonden Rotterdamse industriëlen nemen in aantal af en daarvoor in de 
plaats ontstaat een nieuwe groep vermogende Rotterdammers, vermogend 
geworden in het bedrijfsleven, in het vastgoed of als investeerder, 
projectontwikkelaar of makelaar of in de dienstverlening als accountant, 
notaris etc.. 
 
Renée Steenbergen maakte in het symposium, dat de Rotterdamse Raad voor 
Kunst en Cultuur op 25 mei 2009 organiseerde, een onderscheid tussen vier 
typen hedendaagse particuliere gevers: 

• Ondernemers De cultuursector zou zich met name moeten richten op 
de directeur-eigenaren in het mkb. Zij voelen zich nauwer verbonden 
met de lokale wereld van kunst en cultuur.  

• Babyboomers die nu met pensioen gaan. Ze zijn opgegroeid in de niet 
overvloedige naoorlogse periode. Ze willen geven bij leven en 
concentreren zich voornamelijk op multiple giving. Ze kiezen 
geefdoelen waar ze zelf plezier aan beleven. De cultuursector is voor 
hen interessant. 

• Jongere professionals van 35-50 jaar In de financiële sector en de 
advocatuur hebben deze mensen al op jonge leeftijd een goed 
inkomen vergaard. Deze generatie vindt het niet meer vanzelfsprekend 
dat de overheid alles doet. Zij voelen zich verbonden met de civil 
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society. Het is een zakelijke generatie die zich de vraag stelt: What’s 
in it for me? Deze categorie gevers heeft belang bij een goed netwerk.  

• Vrouwen Vrouwen zijn grotere kunst- en cultuurliefhebbers dan 
mannen, blijkt uit onderzoek. 92% van de erfgenamen in de wereld is 
vrouw. Zij leven langer dan de man. Eerst erft de vrouw en daarna de 
kinderen. Vrouwen zonder kinderen zijn doelgroep nummer 1. 

 
In een toespraak voor de Vereniging Rembrandt, een vereniging van 
particulieren die sinds 125 jaar instellingen ondersteunt om belangrijke 
kunstwerken voor Nederland te verwerven of te behouden, onderscheidde 
directeur Sjarel Ex van Museum Boijmans Van Beuningen een aantal 
‘archetypische’ mecenassen: 
• De anonieme schenker geeft zonder nadere wensen. 
• De idealist ziet of zoekt verbanden, in ruimte en tijd. Is een 

rasverzamelaar van de oude stempel, vooral te vinden bij het oud geld. 
• De wilde weldoene. combineert daadkracht en enthousiasme. Zoekt 

werken die bij nader inzien soms minder waard zijn, maar maalt daar niet 
om. Lijkt vooral voor te komen bij het nieuwe geld. 

• De schenker/connaisseur: een mecenas legt uit eigen beweging een 
collectie aan die door een museum al dan niet geheel wordt 
overgenomen. De bestuursleden van de Stichting Boijmans Van Beuningen 
kunnen als zodanig beschouwd worden.  

• De solitaire verzamelaar/belegger. Zoekt op een gegeven moment uit 
eigen beweging onderdak bij een museum of bouwt er zelf een. 

In aanvulling op deze typologie wil de Raad nog een onderscheid maken in 
gevers die specifiek cultuur steunen met grote bedragen naar eigen keuze en 
particulieren die in de breedte geven, waartoe cultuur soms behoort. 
 
Opvallend bij deze archetypen is niet zozeer het motief om te schenken als 
wel de wijze waarop de schenker zich verhoudt tot de directie en 
conservatoren van de culturele instellingen, in dit geval de musea. Aan de 
ene kant staat de anonieme schenker die in geld of natura geeft en verder 
geen eisen stelt. Aan de andere kant staat de solitaire verzamelaar/belegger 
die, als met zijn wensen geen rekening gehouden wordt, desnoods een eigen 
museum bouwt. De schenker/connaisseur is ook redelijk eigenwijs maar laat 
zich bij zijn aankopen mede leiden door ideeën van anderen, zoals in het 
geval van Van der Vorm en Van Beuningen die zich door directeur Hannema 
lieten adviseren. 
 
Museum Boijmans Van Beuningen blijkt, zoals we hierboven zagen, een van 
de instellingen waar het mecenaat zich het meest zichtbaar toont. Daarbij 
gaat het zowel om oud als nieuw geld. De collectie van het Museum Boijmans 
Van Beuningen kent 1557 schenkers. Van de 141.000 stukken zijn er 57.000 
afkomstig uit privé-bezit. De Stichting Boijmans, opgericht door Boijmans, 
Van Beuningen en Van der Vorm, heeft nog altijd 11% van de totale collectie 
in haar bezit.  
In 1958 werd de omvangrijke collectie van Van Beuningen aan het Museum 
Boijmans toegevoegd. Vanaf dat moment veranderde de naam in Museum 
Boijmans van Beuningen. In dezelfde periode werd de grote collectie 
tekeningen en prenten van Frans Koenigs aan het museum overgedragen.  
In de jaren negentig werd de hoogstaande collectie schilderijen van de 
Rotterdamse koopman en reder Willem van der Vorm langdurig in bruikleen 
gegeven. Het fonds, genoemd naar de havenindustrieel Willem van Rede, 
schenkt 2 ton per jaar om hedendaagse aankopen te doen. 
Het Museum kent 10.000 werken die in bruikleen zijn gegeven. Dertig 
verzamelaars dragen actief bij aan de vorming van de Boijmans Van 
Beuningen-collectie. In een aantal gevallen voeren verzamelaars over hun 
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collecties overleg met het museum. In een aantal situaties informeren 
betrokkenen bij de directie van Boijmans of aanschaf van een stuk op prijs 
wordt gesteld. Op die manier kwamen recent 600 stukken binnen. Befaamd 
is bijvoorbeeld de collectie van polychrome houten heiligenbeelden van 
havenbaron Jacques Schoufour, door hem, aldus directeur Ex, “liefdevol 
omschreven als mijn houten klazen”. Een bijzondere rol speelt de laatste 
jaren het H + F mecenaat van Han Nefkens, publicist en kunstverzamelaar, 
die jaarlijks 2 ton doneert voor in overleg met de directie uit te voeren 
bijzondere projecten. Werken van Olafur Eliasson en Jeff Wall zijn langs 
deze weg aan het museum in bruikleen gegeven. Het laatstgenoemde werk 
mag na de dood van Nefkens aan de collectie worden toegevoegd.  
De begin 2009 geopende tentoonstelling Collectie Twee, de tweede 
permanente tentoonstelling van stukken uit de eigen collectie, is mogelijk 
gemaakt door een bijdrage uit het legaat van mevrouw N.C. van Riemsdijk-
Borsje in 2006, naast bijdragen van de BankGiro Loterij en de Rabobank.
 
Een opvallende verschijning in de wereld van de nieuw vermogenden is Joop 
van Caldenborgh, directeur-eigenaar van Caldic BV, een bedrijf dat 
wereldwijd handelt in grondstoffen voor de chemische industrie en de 
geneesmiddelenindustrie met de hoofdvestiging in Rotterdam. Van 
Caldenborgh heeft een omvangrijke kunstcollectie aangelegd met een 
waarde van enkele tientallen miljoenen euro. Die collectie bevindt zich 
deels op het landgoed Clingenbosch in Wassenaar en deels als 
bedrijfscollectie bij Caldic. Beide collecties zijn openbaar en – na afspraak – 
door het publiek te bezichtigen. Regelmatig worden in de Caldicvestiging in 
het centrum van Rotterdam tentoonstellingen georganiseerd, zoals nog 
onlangs rond de omvangrijke collectie kunstenaarsboeken. Om de collectie 
te onderhouden en uit te breiden heeft de Caldic Collectie drie 
conservatoren in dienst. Van Caldenborgh brengt van zijn collectie en 
tentoonstellingen uitgebreide catalogi uit. Tot enkele jaren geleden was Van 
Caldenborgh voorzitter van de Stichting Boijmans Van Beuningen en 
voorzitter van de commissie, die de Internationale Beelden Collectie 
Rotterdam beheert.  
 
Geldgevers uit de wereld van het nieuwe geld, veelal behorend tot de groep 
van directeur-eigenaren, industriëlen, accountants en mensen uit het 
vastgoed komt men in Rotterdam geconcentreerd tegen. Al eerder hebben 
we vastgesteld dat Rotterdamse Kringen niet het juiste platform is om 
vermogenden te ontmoeten. Plaatsen waar potentiële gevers bij elkaar 
komen zijn het Gilde van het Philharmonisch Fonds, een selecte groep van 
gevers en de in 2005 opgerichte Vriendenkring van het Concours Hippique 
International Officiel (CHIO). Deze groep, waarvan de leden elk jaarlijks € 
1000 doneren, startte in 2005 en groeide snel tot het maximum van 120 
leden. Uit de interviews blijkt dat sommige leden blij waren “eindelijk eens 
te kunnen doneren”. Uit het bestaan van een wachtlijst blijkt dat men staat 
te dringen om dit goede voorbeeld te volgen.  
 
3.3.1 Serviceclubs  
Serviceclubs zijn netwerken van mensen uit verschillende beroepsgroepen 
met een sterke onderlinge band. Naast fundraising kan een serviceclub 
immateriële steun bieden door inbreng van eigen expertise. 
Ze vinden hun oorsprong in de Verenigde Staten aan het begin van de vorige 
eeuw. Er zijn twaalf serviceclubs in Nederland. De grootste zijn Rotary en 
Lions. Volgens de website van Rotary International telt Rotterdam tien 
Rotaryclubs, onderverdeeld naar regio. Lions is de grootste non-
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gouvernementele organisatie (NGO)14 in Europa. In 1951 werd de eerste 
Lionsclub in Amsterdam opgericht kort daarna gevolgd door Rotterdam en 
Den Haag. Rotterdam telt momenteel negen Lionsclubs.  
 
Vriendschap, onderling vertrouwen en onderlinge samenwerking vormen het 
draagvlak van serviceclubs. De clubs komen regelmatig bij elkaar. Dat kan 
variëren van wekelijks, halfmaandelijks tot één keer per maand. 
Lidmaatschap is op uitnodiging. De leden zetten hun kennis, ervaring, 
netwerk en een belangrijk deel van hun vrije tijd in voor goede doelen in de 
samenleving. Daar waar de dienstverlening door overheden, instanties, 
verenigingen en dergelijke tekortschiet, zijn serviceclubs in toenemende 
mate bereid hun bijdrage te leveren. Zij doen dat ieder op hun eigen wijze: 
het tonen van persoonlijke betrokkenheid door eigen onbetaalde 
activiteiten.  
 
De koepelorganisatie Serviceclubs in Nederland (SIN) heeft met een aantal 
NGO's een samenwerkingsovereenkomst gesloten met betrekking tot 
fundrasing, inbreng van expertise en projectkeuze. Zo zijn SIN en het Prins 
Bernhard Cultuurfonds met een intentieverklaring tot samenwerking 
gekomen, waarbij de bij de SIN aangesloten serviceclubs voor projecten 
binnen Nederland, op het terrein van cultuur en natuurbehoud, 
projectgelden kunnen genereren, mits zo'n project voldoet aan de richtlijnen 
van het Cultuurfonds. In die zin hebben serviceclubs een belangrijke 
bemiddelingsfunctie. Ook kunnen bij SIN aangesloten serviceclubs of leden 
van serviceclubs een Cultuurfonds op naam instellen met een door hen zelf 
te bepalen doel op het werkterrein van het Cultuurfonds. 
 
L'Esprit du Temps, de eerste gemengde Lionsclub in de regio Rotterdam en 
omstreken, is in 1997 opgericht. De club telt op dit moment ongeveer 30 
manlijke en vrouwlijke leden. In tegenstelling tot andere Lionsclubs is 
L'Esprit du Temps op basis van een gezamenlijke interesse/vakgebied 
samengesteld. Alle leden van de club hebben een grote belangstelling voor 
kunst en/of cultuur en veel van hen zijn in deze branches werkzaam. Veel 
van de activiteiten die de club organiseert zijn van culturele aard. 
 
Qua samenstelling zijn de serviceclubs niet altijd even cultureel divers. In 
Rotterdam is een Lionsclub bekend waarvan de leden hoofdzakelijk van 
Surinaamse afkomst zijn. 
 
3.3.2 Sociëteiten 
Naast de serviceclubs zijn er verschillende andere informele circuits in 
Rotterdam, waar vertegenwoordigers van het Rotterdamse bedrijfsleven en 
vermogende particulieren elkaar ontmoeten. Voorbeelden zijn de 
Herensociëteit De Doelenclub, Sociëteit Eendragt maakt Magt, de Koninklijke 
Roei- en Zeilvereniging De Maas en de Sociëteit gevestigd in de 
Rotterdamsche Manège ‘De JockeyClub’. Eigenlijk zijn dit typische 
gezelligheidsverenigingen. In aanvulling op het gezamenlijk beoefenen van 
sport en spel (roeien, zeilen, bridge en paardrijen) worden allerlei 
activiteiten georganiseerd, samen gedineerd en op een informele manier 
zaken gedaan. Leden geven ook lezingen over onderwerpen die 
maatschappelijk en cultureel van belang zijn en soms wordt een prominent 
spreker van buiten het circuit uitgenodigd. Deze clubs en sociëteiten tellen 
tesamen vele honderden leden. 
 

                                            
14 Een NGO is een organisatie die onafhankelijk is van de overheid en zich op een of andere manier 
richt op een maatschappelijk belang. 
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4 Over de motieven van cultuurmecenaat 
 
De vraag naar het motief bij het belangeloos geven leidt tijdens de 
interviews telkens weer naar het begrip passie. De passie voor de kunst staat 
voorop. Er zijn veel maatschappelijke doelen waaraan men kan geven. Juist 
bij cultuur is de emotie, die bepaalde culturele uitingen bij een mecenas 
oproepen, reden om te geven. Zonder passie voor kunst is er geen mecenaat. 
In nalatenschappen bepalen de schenkers vaak aan welk doel het vermogen 
moet worden besteed, daarmee de speciale betrokkenheid bij een specifiek 
doel tot uiting brengend. De ruim 240 Cultuurfondsen op Naam die bij het 
Prins Bernhard Cultuurfonds zijn ondergebracht, geven wat dat betreft een 
bont scala aan voorkeuren. Soms is er geen sprake van een specifiek 
cultureel doel maar wil men vooral het culturele klimaat in een bepaalde 
regio bevorderen. Nu betrokkenheid bij kunst zo belangrijk blijkt is het voor 
de hand liggend dat gevers ook nadrukkelijk kiezen voor bestemming van hun 
middelen dicht bij huis, dus in de eigen regio. Tot nu toe is van fondsen met 
een regionaal bepaalde doelstelling maar beperkt sprake. Bij het Prins 
Bernhard Cultuurfonds troffen wij een drietal fondsen aan die Rotterdam als 
bevoorrechte regio vermelden. Op zich lijkt dit weinig, maar op een totaal 
van 240 Cultuufondsen op Naam blijken er volgens het Prins Bernhard 
Cultuurfonds relatief weinig fondsen met een regionale invalshoek te zijn. 
De laatste tijd neemt de belangstelling voor de regio toe en heeft het Prins 
Bernhard Cultuurfonds zich voorgenomen de oprichting van meer regionaal 
georienteerde fondsen te stimuleren.  
 
Passie is persoonsgebonden. Steeds meer blijkt de overdracht van die 
persoonlijke bekoring reden te zijn tot schenken. In een filmpje dat  
Kunst & Zaken heeft gemaakt over enkele mecenassen zegt Han Nefkens: 
“Een belangrijk motief om te geven is dat je het plezier van het geven zelf 
beleeft”. In de film zijn enkele scènes opgenomen waarin – al dan niet 
geënsceneerd - Han Nefkens op de achtergrond met zichtbaar genoegen kijkt 
naar mensen die via zijn stichting aangeschafte kunstwerken aanschouwen 
en becommentariëren. In de warmte en het plezier dat de gever ervaart in 
geven,onderscheidt het moderne mecenaat zich van de meer klassieke 
mecenas die vooral ook gaf ‘met de koude hand’, dus uit nagelaten 
vermogensvormen. Geven uit nalatenschap blijkt gebaseerd op de behoefte 
na een geslaagd leven de samenleving iets terug te geven. Dat lijkt eerder 
op de vervulling van een maatschappelijke plicht dan van het realiseren van 
een persoonlijke genoegen.  
 
Geven met de warme hand wint aan populariteit. Schuyt stelt in Geven in 
Nederland 2007 dat een toenemende wens van vermogenden is om zelf mee 
te kunnen bepalen en zelf maatschappelijke doelen aan te geven. Dat zou 
een verklaring kunnen zijn voor de daling van nalatenschappen die het 
Centraal Bureau Fondsenwerving de laatste jaren constateert15 en de forse 
stijging van het aantal Cultuurfondsen op Naam, de meeste bij leven 
opgericht.  
 
De filantropiesector zelf heeft zijn krachten gebundeld. Op het (jaarlijkse) 
Civil Society Congres, het sectorbrede netwerkevenement voor bestuurders 
uit de filantropie, presenteert de sector voor het volgend jaar een agenda16 
voor versterking en vernieuwing. In die agenda ligt het accent op de vrijheid 
die kenmerkend is voor de gang die het filantropische geld volgt: 

                                            
15 Geven in Nederland 2007, blz. 73-75. 
16 Agenda filantropie 2010 “Beter goed doen”. 
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• Het ‘vrije’ geld van de filantropiesector maakt onderzoek, cultuur en 
vernieuwing mogelijk. De vernieuwende kracht van dit geld is van 
wezenlijk belang, omdat het mogelijk maakt te investeren in de 
kwaliteit van de samenleving en solidair te zijn met het kansarme deel 
van de bevolking. Geld dat vrijgemaakt wordt voor de samenleving als 
geheel, leidt tot groter welzijn van iedereen. 

• De organisaties in de filantropiesector zijn vrijer dan bedrijven en 
overheid in de besteding van hun tijd en geld. Ze kunnen flexibeler 
zijn, lef tonen en een voortrekkersrol vervullen omdat ze niet 
gebonden zijn aan commerciële of politieke belangen. In wisselende 
coalities kunnen zij samenwerken met elkaar, bedrijven en overheid, 
op eigen initiatief of daartoe uitgenodigd. 

• De vrije keuze om te geven leidt tot een democratische verdeling van 
geld en vertrouwen. De sector geeft hiermee invulling aan ‘goed 
burgerschap’. Deze dynamiek geeft de filantropische sector een grote 
kracht, aldus de agendacommissie. 

In deze ambities toont de filantropische sector zich als een steeds 
interesantere samenwerkingspartner voor de gemeente en de culturele 
sector.  
 
In het leven van mecenassen zijn, aldus een der geldgevers met wie werd 
gesproken, de volgende fasen te onderscheiden: “learning, earning en 
returning”. Volgens een van de gesprekspartners, die zelf schenkt en veel 
contacten heeft met personen die dit doen, zijn globaal twee groepen te 
onderscheiden: mensen die in de returnfase geven, dus nadat het bedrijf is 
verkocht en met het vermogen maatschappelijk actief worden en mensen die 
al tijdens de earnfase doneren om wille van het prestige. In beide gevallen 
gaat het meestal om directeur-eigenaren, een groep die zelf kan beslissen 
over de aanwending van het (bedrijfs)vermogen. Voor Rotterdam is het een 
gegeven dat het aantal directeur-eigenaren van grote, kapitaalkrachtige 
bedrijven slinkt. Weinig multinationals hebben hun hoofdkantoor nog in 
Rotterdam. De beslissingsbevoegdheid van het lokale management over de 
aanwending van bedrijfskapitaal is beperkt, anders dan in geval van – mede 
op eigen belang gerichte – sponsoring. Een van onze gesprekspartners, zelf 
directeureigenaar, karakteriseerde vertegenwoordigers van grote concerns 
met een beperkt mandaat als ’apparatsjik’. Ze doneren op basis van 
richtlijnen van het concern maar zijn qua interesse, intentie en 
mogelijkheden duidelijk te onderscheiden van de directeur-eigenaren. 
 
Enkele gesprekspartners wijzen erop dat de motivatie van geldgevers 
aanzienlijk versterkt zou kunnen worden als de houding van de lokale 
overheid ondersteunend en coöperatief zou zijn. Wat dat betreft wordt er 
gesteld dat de rol van ‘meedenkende’ en ‘meewerkende’ wethouders de 
laatste jaren kleiner is geworden. Ditzelfde geldt voor de directies van 
culturele instellingen. In het volgende hoofdstuk hierover meer. 
Uit een onderzoek van de Vrije Universiteit van Amsterdam naar het 
geefgedrag van allochtone Nederlanders17 is overigens gebleken dat goede 
doelenorganisaties jaarlijks tientallen miljoenen euro’s meer kunnen 
binnenhalen als ze ook onder deze doelgroep zouden collecteren.  
 

                                            
17 Onderzoeker Christine Carabain interviewde Surinamers, Ghanezen, Antillianen, Turken en 
Marokkanen. 
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Nu wordt vooral een beroep gedaan op de blanke middenklasse. Reden 
waarom de doelgroep wordt overgeslagen, is dat men denkt dat die weinig 
geld kunnen of willen uitgeven18.  
Ook de aanwezigheid van jonge kunstenaars is een factor van belang. Zij 
kunnen soms een sfeer creëren waarbij bedrijfsleven en instellingen elkaar 
makkelijker kunnen vinden. Zo was een gesprekspartner geïnspireerd door 
een initiatief van vormgever Marcel Wanders, die in Amsterdam een 
ontmoetingsplaats voor kunstenaars en bedrijfsleven heeft gecreëerd door 
een galerie en een toprestaurant samen te voegen (het Westerhuis).  
 
 

5 De relatie tussen mecenas en culturele instelling/kunstenaars 
 
Het eenvoudige antwoord op de vraag hoe men een effectieve geverskring 
rondom de eigen instelling opzet is dat de motor daartoe heel dichtbij is te 
vinden, namelijk in het eigen publiek, de directe kring van belangstellenden. 
Iemand die hiertoe niet behoort kan onmogelijk tot een enthousiaste 
mecenas uitgroeien die de kring om zich heen stimuleert om regelmatig de 
portemonnee te trekken. Met enige zorg stelt Kunst & Zaken vast dat 
instellingen weinig aandacht besteden aan het eigen publiek en er daarom 
niet in slagen met potentiële gevers tot creative conversations komen19. 
Langdurige relaties kunnen zeer vruchtbaar zijn, mits de betrokken instelling 
niet alleen vraagt maar ook wat te bieden heeft.  
Instellingen zouden bereid moeten zijn om als het ware hun ‘kroonjuwelen’ 
in te zetten om de relatie met gevers te verbeteren en te intensiveren. Zo 
zouden culturele podiumkunstinstellingen zich meer moeten bezinnen op de 
vraag wat zij voor een bedrijf van een potentiële geldgever zouden kunnen 
betekenen op het gebied van bijvoorbeeld casting voor commercials; op het 
terrein van het leveren van cases en acteurs voor projecten op het gebied 
van human resource management. Zie ook andere voorbeelden van situaties 
waarbij creativiteit ingezet werd om productiviteit te verbeteren op de site 
www.creativity2business.nl.  
 
Als er één onderwerp gemeenschappelijk is in de gesprekken met allerlei 
typen gevers, dan is het de frustratie over de weinig dankbare houding die 
culturele instellingen aan de dag leggen. Zo werden de volgende uitspraken 
genoteerd: 
- “je mag binnenkomen, je geld inleveren, daarna moet je oplazeren”; 
- “veel culturele instellingen zijn vaak harkerig in hun omgang met 

potentiële gevers”; 
- “instellingen gedragen zich tegenover geldgevers vaak horkerig”; 
- “instellingen hebben nog geen art of asking ontwikkeld”; 
- “eigenlijk willen kunstdirecteuren helemaal geen mecenassen. Ja, wel als 

je bereid bent te doneren en daarna onmiddellijk verdwijnt”. 
De verhouding tussen mecenassen en culturele instellingen is dus zeker voor 
verbetering vatbaar.  
 
Dit is een fundamenteel probleem. Na de Tweede Wereldoorlog zag de 
overheid spreiding van kunst en verheffing van de burger primair als haar 
                                            
18 Uit het onderzoek zou blijken dat allochtonen juist meer geven dan allochtonen. Deze 
bevinding heeft onmiddellijk gemengde reacties opgeroepen omdat in de tellingen ook giften 
aan familie en vrienden in het buitenland werden meegewogen. Van filantropie is alleen sprake 
als de giften een algemeen nut dienen en de samenleving ervan profiteert en dat is bij deze 
bestemming niet het geval zo zeggen de criticasters van deze onderzoeksbevinding.  
19 ‘Creative Conversations’ is een onderdeel is van het programma Creativity2Business dat door 
Kunst & Zaken wordt uitgevoerd. Dit onderdeel is bedoeld om culturele instellingen te trainen in het 
hebben van creatieve conversaties met hun omgeving.  
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taak waarbij inbreng van particuliere kapitaal hooguit aanvullend en 
ondersteunend mocht zijn. Dit vertaalde zich in een beleid waarbij 
instellingen volledig afhankelijk werden van overheidsfinanciering. Hierdoor 
is bij subsidieontvangende instellingen een mentaliteit ontstaan die de 
betrokkenheid van derden veeleer als een last dan als een lust ziet. Dat 
geldt overigens niet alleen voor directeuren van instelingen, maar ook voor 
bestuurders en ambtenaren die gewend zijn geraakt aan hun 
beleidsmonopolie. Met de invoering van het cultureel ondernemerschap en 
het profijtbeginstel komt aan die monopoliepositie een eind. Er zijn andere 
partijen die uitgenodigd worden om mee te gaan financieren. Daaruit vloeit 
wellicht ook weer een zekere overheidsbemoeienis voort, maar die zal veel 
meer facilitair zijn. 
  
Een geïnterviewde onderschrijft de bovengenoemde uitspraken en heeft voor 
de houding van museumdirecties de volgende verklaring: “Kunst verzamelen 
is een overheidsmonopolie geworden. Museumdirecties liggen permanent aan 
het subsidie-infuus en hebben in principe geld genoeg om niet aan te hoeven 
kloppen bij derden. Dit laatste vinden ze maar lastig en omslachtig.” 
Anderen geïnterviewden stellen daarentegen dat de terughoudendheid van 
directeuren toch ook wel enigszins voorstelbaar is: ze moeten tijd en moeite 
investeren in individuen zonder dat van te voren duidelijk is of die energie 
iets oplevert.  
 
Vanwege de centrale rol die passie speelt bij het geven ligt het gegeven voor 
de hand dat het doneren veelal niet beperkt hoeft te blijven tot een 
eenmalige gebeurtenis. Een gesprekspartner stelt echter vast dat 
instellingen niet alleen weinig moeite doen om mecenassen te benaderen, 
maar vervolgens ook weinig investeren in het blijvend aan zich binden van 
donoren. Er wordt geen, bij deze doelgroep aansprekende stijl ontwikkeld. 
Een instelling die daar wel in slaagt is het Fotografiemuseum Amsterdam. 
Foam werft aandeelhouders die voor een bedrag van € 2500 per twee jaar 
intekenen. Als aandeelhouder ontvangt men enkele hoogwaardige en 
gelimiteerde fotoprints van jong talent en uitnodigingen voor speciaal voor 
deze groep van donateurs georganiseerde exclusieve evenementen. Ook het 
Singer Museum in Laren werft op een soortgelijke manier aandeelhouders 
waarbij men kan deelnemen met een vijf- tot tienjarige lijfrente van € 1000 
per jaar. 
 
Een ander gebrek in de verhouding tussen gevers en ontvangers in de 
kunstwereld is eenvoudigweg het tekort aan goede informatie. Een van de 
gesprekspartners is notaris en als estate planner nauw betrokken bij de 
keuze die vermogende particulieren maken voor wat betreft hun 
nalatenschap of geven bij leven. Hij constateert dat veel cliënten worstelen 
met de vraag aan welke goede doelen zij hun geld willen toevertrouwen 
omdat zij weinig goede informatie hebben over kunstenaars en/of projecten 
die het ondersteunen waard zijn. De notaris adviseert zijn cliënten uiteraard 
over fiscale voordelen, maar dan komt de inhoudelijke keuze en daar wreekt 
zich het kennistekort.  
Het is dus belangrijk dat notarissen over deze informatie kunnen beschikken 
zonder dat er willekeur in het spel is. Daarom bepleit de Rotterdamse Raad 
voor Kunst en Cultuur hier een cultuurwijzer die speciaal met het oog op 
toekomstige mecenassen wordt opgesteld. 
 
Kunst & Zaken voert het door het Ministerie van OCW in het leven geroepen 
‘Programma Cultuurmecenaat’ uit. Hoofddoel van dit programma is de 
stimulering van Cultuurmecenaat in Nederland. Als onderdeel van het 
programma begeleidt Kunst & Zaken een aantal pilots waarin instellingen 
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terzijde worden gestaan bij de ontwikkeling en uitvoering van beleid op het 
gebied van het aangaan van relaties met particuliere gevers. 
 
Op grond van deelname aan enkele bijeenkomsten van Kunst & Zaken 
alsmede gesprekken met sleutelfiguren komen wij tot een aantal gouden 
regels bij het benaderen van potentiële mecenassen en het onderhouden van 
goede relaties met mecenassen: 
• Instellingen moeten de operatie met enthousiasme ingaan. De passie voor 

het artistieke product moet worden overgebracht zonder dat men de 
artistieke inhoud zelf weggeeft. 

• Het enthousiasme moet een rationele, planmatige aanpak niet in de weg 
staan. 

• “Ken uw eigen publiek”. Begin bij de liefhebber en enthousiasteling in uw 
eigen publiek die wellicht anderen over de streep kan trekken. 

• Spreek mensen zonder terughoudendheid aan op hun geefbereidheid. Dat 
aanspreken moet wel door de directie of voorzitter gebeuren, niet door 
anderen. Er hoeft geen overdreven voorzichtigheid in acht genomen te 
worden jegens potentiële geldgevers, deze vinden het in veel gevallen 
best prettig als ze benaderd worden, het voelt als een maatschappelijk 
erkenning. 

• Schakel in bepaalde gevallen het stadsbestuur in, met name de 
burgemeester en de wethouder die cultuur in zijn portefeuille heeft. 
Sommige gevers appreciëren deze ‘koninklijke’ benadering.  

• Men moet gevoelig zijn voor dat wat de potentiële geldgever interesseert. 
Men moet deze fêteren, verwennen. Ontvang betrokkene in stijl. Neem 
betrokkene mee achter de schermen van een theatervoorstelling of 
arrangeer een ontmoeting met een uitvoerend artiest of kunstenaar. 

• Probeer het geven te koppelen aan een concreet project, bijvoorbeeld 
ontwikkelingstrajecten voor jong getalenteerde kunstenaars. 

• Zorg ervoor dat het project al een zeker draagvlak heeft.  
• Biedt back office faciliteiten; ondersteun gevers in concrete 

uitvoeringsaspecten, bijvoorbeeld met een secretariaat. 
• Noem donateurs niet te snel ‘vrienden’. Hanteer die term pas bij 

diegenen die bereid zijn fors te doneren, bijvoorbeeld 1.000 euro per 
persoon. Wees daar niet te bescheiden in. Mensen vinden het leuk om te 
geven en een exclusieve behandeling te krijgen. Bij het CHIO is er 
momenteel een wachtlijst van vrienden van het CHIO (1000 euro per 
donatie). Men wil – vanwege de exclusiviteit niet meer dan 120 leden 
hebben. 

• Werf andere mecenassen via diegenen die je al binnen hebt. Gevers 
werven gevers effectiever. 

• Laat zien wat de fiscale voordelen zijn. 
• Zorg dat er goed informatiemateriaal is.  
 
 

6 Fiscale aspecten van het geven  
 
6.1 Fiscale mogelijkheid voor de ontvanger: De ANBI status 
De Nederlandse overheid wil het geven aan kunst en cultuur bevorderen. De 
fiscus is vriendelijk voor diegenen die uit eigen vermogen geld overhebben 
voor kunst en cultuur. Onlangs nog voerde de belastingdienst een 
uitgebreide campagne door te attenderen op de fiscale voordelen van geven. 
Inmiddels heeft een groot aantal instellingen met een maatschappelijk doel, 
waaronder culturele instellingen, een ANBI status20 verkregen. Steeds meer 
instellingen vermelden op hun site of andere publieke uitingen het ANBI-logo 

                                            
20 ANBI = Algemeen Nut Beogende Instelling. 

 21 



en attenderen daarmee potentiële geldgevers op de interessante fiscale 
mogelijkheid. 
 
In Rotterdam blijken inmiddels 772 organisaties een ANBI status te hebben. 
Daarvan zijn 64 een instellingen met een cultureel of kunstzinnig doel 
waarvan 31 een aanvraag hebben ingediend in het kader van het cultuurplan 
2009-2012. Dit betekent dat ruim honderd instellingen die een aanvraag 
hebben ingediend voor het cultuurplan 2009-2012 deze status nog niet 
hebben. De bevinding van belastingdeskundige Sigrid Hemels in het 
Boekmancahier 76 is, dat de dans- en theatersector bij het aanvragen van 
een ANBI status achterblijft bij de beeldende kunst- en muzieksector. Dit 
lijkt ook in Rotterdam het geval te zijn.  
Bijlage 4 betreft de lijst met Rotterdamse culturele instellingen die al een 
ANBI status hebben. 
 
6.2 Fiscale mogelijkheden voor de gever 
De particulier die geeft aan een goed doel kan onder bepaalde voorwaarden 
in aanmerking komen voor persoonsgebonden aftrek. Over de top van het 
inkomen levert dat een belastingvoordeel op van 52% van het gedoneerde 
bedrag. Aan welke specifieke voorwaarden voldaan moet worden is te lezen 
op de site van de Belastingdienst. Eerder is de Raad al ingegaan op de grote 
vlucht van de Cultuurfondsen op Naam voor particulieren. Deze faciliteit van 
het Prins Bernhard Cultuurfonds blijkt een succesformule te zijn. Minder 
gunstig zijn de fiscale regelingen waar ondernemingen via het bedrijf willen 
doneren. Het Prins Bernhard Cultuurfonds heeft om die reden in 2008 met 
name voor kleine en middelgrote bedrijven een nieuwe regeling in het leven 
geroepen: de Cultuurfondsen op Bedrijfsnaam. Een schenking mag van de 
winst worden afgetrokken tot een bedrag van 10% van de fiscale winst. 
Bovendien is het fonds vrijgesteld van schenkingsrecht en betaalt het geen 
belasting over de toegewezen bedragen. 
 
Periodieke giften aan ANBI instellingen, mits bij notariële acte vastgelegd, 
zijn, hoe klein ook volledig aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Vaak 
nemen maatschappelijke instellingen de administratieve rompslomp die aan 
dergelijke constructies is verbonden, voor de gever uit handen.  
 
Van giften in natura, bijvoorbeeld kunstwerken, kan de marktwaarde in 
mindering gebracht worden op de belastingaangifte over het vermogen. Als 
deze schenking volgens een akte in de vorm van een periodieke gift gaat, 
kan deze zelfs voor 100% in mindering gebracht worden op de 
inkomstenbelasting. 
 
Nabestaanden kunnen successierechten verminderen met maar liefst 120% 
van de waarde van geschonken kunstwerken als zij kunstwerken uit de 
nalatenschap overdoen aan de staat. Deze bijzonder gunstige regeling is 
speciaal ontworpen om dergelijk schenkingsgedrag te stimuleren. 
 
Niet alleen instellingen maar ook individuele kunstenaars worden door 
vermogende particulieren graag ondersteund. Daarnaast zijn er fondsen die 
individuele kunstenaars ondersteunen. Als kunstenaars gesteund worden met 
stipendia en dergelijke zijn de daarmee gemoeide bedragen vrij van 
successie- en schenkingsrecht.  
 
Over bovenstaande en andere fiscale mogelijkheden is een brochure 
uitgebracht door Kunst & Zaken onder de naam: ”Geven aan cultuur; de 
fiscale voordelen van uw gift”. Deze is gratis te verkrijgen bij Kunst & Zaken. 
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7 Andere vormen van financiering van kunst en cultuur - twee 
hedendaagse Rotterdamse participatiefondsen 

 
In aanvulling op de traditionele fondsen is het denkbaar dat de gemeente 
Rotterdam ondersteuning biedt bij de oprichting van nieuwe 
cultuurfondsen die voor specifieke doelen worden ingezet. Zo’n specifiek 
doel zou kunnen zijn het organiseren van grote kostbare tentoonstellingen, 
die met de bestaande budgetten van de musea normaal niet mogelijk zijn, 
maar ook de financiële mogelijkheden van de gemeente te boven gaan. 
Met dergelijke tentoonstellingen, die nationaal en internationaal de 
aandacht trekken, kan Rotterdam zich als stad sterk profileren en indirect 
ook de participanten in dat fonds. Vermogende particulieren kunnen hierin 
met fiscaal aantrekkelijke regelingen beleggen. Bijvoorbeeld met 
participaties van minimaal 25.000 euro met een looptijd van minimaal vijf 
jaar. De landelijke fiscale regeling cultureel beleggen (2002) maakt dit 
mogelijk. Een dergelijk participatiefonds zou naar het voorbeeld van het 
Triodos Cultuurfonds21 kunnen worden opgezet. Kunstinstellingen kunnen 
hier leningen aangaan tegen zeer gunstige tarieven. De combinatie van 
subsidies, die feitelijk leningen zijn maar niet terugbetaald hoeven te 
worden en leningen passen in het huidge tijdsgewricht, waar de kracht van 
instellingen steeds meer op de markt wordt beproefd. Bijkomend voordeel 
is dat deze vorm van ‘gemengde’ financiering de organisatiekracht van 
instellingen ten goede komt. Zij worden immers niet meer voornamelijk 
aan inhoudelijke criteria getoetst (subsidies), maar vooral ook aan 
bedrijfsmatige.  

Daarnaast kan worden onderzocht of de Rotterdamse culturele ‘markt’ baat 
zou kunnen hebben bij een cultuurfonds voor vastgoed, naar het voorbeeld 
van het landelijke VastgoedCultuurFonds dat gevestigd is in Amsterdam. 
Door ‘nieuwe’ vermogende particulieren hierin te betrekken, worden voor 
cultuur nieuwe investeringsbronnen in de stad aangeboord. Een nieuw 
cultuurfonds voor vastgoed biedt particulieren de mogelijkheid om duurzaam 
te investeren in de financiering van onroerend goed, dat culturele 
instellingen ter beschikking staat. 
 
 

8 Gevolgen van de kredietcrisis en de economische recessie voor de 
inkomsten uit fondswerving en sponsorgelden voor kunst en cultuur 

 
Toen de Raad in september 2008 startte met de werkzaamheden voor de 
totstandkoming van dit advies zag de wereld er totaal anders uit dan enkele 
maanden later toen de kredietcrisis zich in zijn volle omvang deed gelden. 
Inmiddels bevinden we ons in een economische recessie. Daarom doen we – 
hoewel nog niemand de precieze gevolgen van de kredietcrisis op allerlei 
maatschappelijke terreinen in kaart kan brengen - toch een eerste poging 
om een schatting te maken van de mogelijke gevolgen van deze crisis op de 
geefcultuur in kunst en cultuur.  
 
Op basis van de gegevens die de culturele instellingen hebben ingediend bij 
de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur voor het cultuurplan 2009-2012 
kunnen wij een vrij exact beeld schetsen van de inkomsten uit andere bron 
dan overheidssubsidie of eigen inkomsten zoals entreegelden, verkoop van 
producten, verhuur, etc.. Het gaat om enerzijds sponsorgelden en anderzijds 
filantropische bijdragen volgens de definitie zoals gehanteerd in Geven in 
                                            
21 Het Triodos Cultuurfonds is eind 2006 opgericht en is het eerste beursgenoteerde beleggingsfonds 
dat zich richt op de financiering van projecten in het belang van de Nederlandse podiumkunsten en 
musea. 
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Nederland 200722. Niet meegeteld zijn de gelden die beschikbaar kwamen 
uit rijksfondsen zoals Mondriaan Stichting, Fonds voor Beeldende Kunsten, 
Vormgeving en Bouwkunst en het Nederlands Fonds Voor Podiumkunsten+ 
etc.. Ook fondsen door de overheid in het leven geroepen voor een specifiek 
doel zoals bijvoorbeeld de Stichting Lezen en Nederlandse Taalunie zijn niet 
in de berekening betrokken. 
Wel zijn de bedragen meegerekend van fondsen die particulier kapitaal naar 
de culturele sector brengen zoals BankGiro Loterij, Stichting Doen, Prins 
Bernhard Cultuurfonds en VSB Fonds. Sponsorgelden zijn separaat van 
filantropische bijdragen gehouden omdat deze niet pro bono (‘om niet’) 
beschikbaar gesteld worden. Bedrijven vragen voor sponsorgeld een 
tegenprestatie, bijvoorbeeld naamsvermelding, vrijkaarten of andere 
faciliteiten voor het eigen personeel.  
 
Wat leert ons dit overzicht? De reële inkomsten van culturele instellingen in 
Rotterdam bedroegen in 2006 € 198 miljoen. Van die inkomsten werd in 2006 
via sponsoring een bedrag binnengehaald van € 3,1 miljoen en via andere 
inkomstenbronnen (fondsen, legaten, giften en dergelijke) een bedrag van  
€ 8,0 miljoen.  
 
In 1993, zo vermeldt Erik Hitters in zijn boek Patronen van patronage, 
ontvingen culturele instellingen voor een bedrag aan € 3,6 miljoen aan 
donaties en sponsorgelden.  
In ongeveer 13 jaar zijn in Rotterdam uitgaven vanuit filantropie en 
sponsoring ten behoeve van kunst en cultuur dus bijna verdrievoudigd!  
In diezelfde periode stegen de overheidsuitgaven voor cultuur met ongeveer 
50%.23 Voor deze opvallende stijging van inkomsten uit sponsoring en 
filantropische bron zijn mogelijke verklaringen:  
1 De overheid heeft de afgelopen jaren instellingen in toenemende mate 

geconfronteerd met de noodzaak zelf meer naar eigen inkomsten te 
zoeken, enkele jaren geleden uitmondend in het advies van de 
commissie-Sanders inzake het profijtbeginsel. Een in opdracht van de 
commissie-Sanders ingesteld onderzoek door het Bureau Berenschot 
toonde aan dat de afgelopen jaren in de meeste sectoren instellingen 
hierop hadden geanticipeerd en hun eigen inkomsten al aanzienlijk 
omhoog gebracht hadden.24

2 Bij een aantal instellingen, met name in de museumsector, heeft 
inmiddels een zekere professionalisering plaats gevonden op het gebied 
van het benaderen van particuliere geldgevers.  

3 Het aantal Cultuurfondsen op Naam en huisfondsen is sterk gestegen.  
 
Blijkens een analyse van de begrotingen van de instellingen voor het komend 
tijdvak (2009 tot 2012) nemen de voorziene uitgaven van culturele 
instellingen aanzienlijk toe: van € 198 miljoen naar € 247 miljoen op 
jaarbasis. De verwachtingen omtrent de bijdragen van sponsors, volgens de 
begrotingen opgemaakt in 2007 dus bijna een jaar vóór de kredietcrisis, zijn 
zeer optimistisch: er wordt een stijging voorzien van 3,1 naar 5,7 miljoen. 
Dit is opvallend omdat uit de landelijke onderzoeken van Geven in Nederland 
blijkt dat sponsorbijdragen in de cultuur sinds 2003 een stevige terugval 
vertonen.25 In het AD van 7 januari 2009 stellen verschillende directeuren 
                                            
22 Zie Geven in Nederland 2007, blz. 21: “Filantropie staat voor bijdragen in de vorm geld, goederen 
en/of tijd(expertise), vrijwillig ter beschikking gesteld door individuen en organisaties (fondsen, 
bedrijven, kerken) waarmee primair algemeen-nuttige doelen worden gesteund.” 
23 Tussen 1993 en 2009 stegen de uitgaven in Rotterdam voor cultuur omgerekend naar euro’s van 
53,5 miljoen naar 76,5 miljoen euro. (bron: vergelijking begrotingen gemeente Rotterdam van 1993 
en 2009). 
24 Zie rapport Berenschot als bijlage bij het rapport van de commissie-Sanders. 
25 Geven in Nederland 2007, blz. 17. 
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van grote musea vast dat bedrijfssponsoring al enkele jaren verwaarloosbaar 
is. “Bedrijven richten zich liever op onderwerpen die het bij de massa goed 
doen, zoals sport. De kredietcrisis geeft hen opnieuw een smoes om niets 
voor musea te doen.” Volgens hetzelfde artikel is deze tendens 
internationaal waarneembaar. Ook in Engeland en de VS zou sponsorwerving 
“keihard achteruit” zijn gegaan. Ook zonder voorkennis van een kredietcrisis 
kan worden vastgesteld dat de Rotterdamse instellingen veel te optimistisch 
waren omtrent mogelijke inkomsten uit sponsoring. 
 
De verwachtingen bij Rotterdamse culturele instellingen omtrent bijdragen 
uit particuliere fondsen en vergelijkbare inkomsten zijn daarentegen 
somber. Werd blijkens onze analyse van de jaarrekeningen in 2006 nog  
8 miljoen opgehaald, voor de periode 2009-2012 denken de instellingen eind 
2007 gezamenlijk jaarlijks een geringer bedrag, namelijk € 7,7 miljoen 
binnen te halen.  
Deze relatief bescheiden ramingen van de inkomsten uit filantropie worden 
vooral bepaald door enkele grote instellingen zoals Museum Boijmans Van 
Beuningen, het Centrum Beeldende Kunst en het Historisch Museum. Deze 
voorzagen eind 2007 aanzienlijk lagere filantropische bijdragen dan in de 
voorafgaande periode. Het Centrum Beeldende Kunst steekt dit niet onder 
stoelen of banken en geeft in haar plan voor de komende periode aan dat er 
‘bewust conservatief’ is begroot.  
 
Op basis van de hierboven genoemde cijfers is het mogelijk een eerste 
schatting te maken van de gevolgen van de kredietcrisis voor de totale 
culturele sector in Rotterdam. Daarbij dient men zich te realiseren dat de te 
verwachte bijdragen uit sponsor- en donorgelden per instelling afzonderlijk 
zeer kunnen verschillen (zie bijlage 3). De verwachting van de instellingen 
vóór de kredietcrisis was dat in de komende cultuurplanperiode een 
totaalbedrag van 13,4 miljoen aan sponsor- en donorgeld zou kunnen worden 
opgehaald. Uitgaande van een pessimistisch scenario met een terugloop van 
75% en een minder pessimistisch scenario van –25% zou een mogelijk 
exploitatie tekort bij instellingen kunnen variëren tussen de 75% en 25% van 
13,4 miljoen, dus tussen de 10,1 en 3,4 miljoen euro. Als de eceonomische 
recessie zo’n vorm zou aannemen is niet uitgesloten dat meerdere 
instellingen bij de gemeente Rotterdam zullen aankloppen voor extra steun. 
Deze sombere verwachtingen zouden de gemeente moeten weerhouden van 
al te drastische bezuinigingen op kunst en cultuurgebied. 
 
Over de inkomsten uit goede doelenloterijen wordt momenteel door 
sommigen – ook na de kredietcrisis - in de cultuursector aanzienlijk minder 
pessimistisch gedacht. Goede doelen loterijen halen hun inkomsten niet uit 
belegd vermogen maar uit de omzet van loterijen. Directeur Ex van Museum 
Boijmans Van Beuningen ondernam een opmerkelijke actie bij aanvang van 
het nieuwe jaar, enkele maanden na het losbarsten van de kredietcrisis. In 
een rechtstreeks schrijven aan alle relaties deed hij een aanbeveling ten 
gunste van de BankGiro Loterij van wie het Museum sinds 2007 een jaarlijkse 
bijdrage van € 500.000 ontvangt. De BankGiro Loterij is daarmee de grootste 
reguliere geldbron van het museum. De bijdrage van de loterij is van zo’n 
groot belang dat Ex alle relaties oproept aan deze loterij mee te doen. Het 
aanmeldingsformulier van de BankGiro Loterij ging vergezeld van de 
mededeling dat hijzelf ook maandelijks meespeelt. Blijkbaar is Ex vol van 
verwachting over de mogelijkheden die fondsen als de BankGiroLoterij voor 
zijn museum kunnen hebben (zie tabel in bijlage 3). 
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Theo Schuyt, hoogleraar in de filantropie, voorspelde (vóór de kredietcrisis) 
dat de ‘Gouden Eeuw van de Filantropie’ in aantocht is. Hij voert daarvoor 
drie argumenten aan:  
• een economisch argument: het gaat in Nederland steeds beter, dus het 

aantal mensen met grote vermogens neemt fors toe; 
• een demografisch argument: vanwege de ontgroening en vergrijzing vindt 

de komende jaren een grote vermogensoverdracht tussen generaties 
plaats. Daarbij moet overigens worden opgemerkt dat de gezinnen van nu 
minder kinderrijk zijn dan die van vroeger, waardoor vermogens zich des 
te meer ophopen;  

• een politiek/sociologisch argument: burgerschap en daarbij behorende 
deugden zijn in opmars.  

 
Deze ontwikkeling geldt voor ‘bijdrage uit huishoudens’ en bijdragen uit 
fondsen. Uit de door Schuyt gegeven cijfers blijkt 2003 een topjaar geweest 
te zijn voor wat betreft geven inclusief sponsoring. Dit is vooral veroorzaakt 
door een exceptioneel hoge bijdrage vanuit het bedrijfsleven in dat jaar. 
Sponsorgelden stagneren in tegenstelling tot bijdragen uit fondsen sinds 
2003.26 Bedrijven sponsoren nog wel maar steken hun middelen liever in 
zaken die het grote publiek aanspreken, zoals sport. Ook blockbusters 
kunnen vanuit die optiek nog wel op de nodige steun rekenen zoals 
bijvoorbeeld blijkt uit een recente forse donatie van Shell aan een Cézanne-
tentoonstelling eind 2009 in het Gemeentemuseum Den Haag of de bijdragen 
van het bedrijfsleven aan de tentoonstelling van de diamanten schedel van 
Damien Hirst in het Rijksmuseum. 
 
De cijfers en analyses van Schuyt komen door de kredietcrisis in een ander 
licht te staan. Wat de gevolgen voor opgebouwde vermogens zijn wordt 
langzamerhand duidelijk.  
NRC Handelsblad publiceerde op 6 maart 2009 het volgende staatje: 
 
De gevolgen van de kredietcrisis voor enkele landelijke cultuurfondsen27

Naam        belegd vermogen 2007  % aandelen  vermogenverlies 

VSB Fonds         2 miljard     100    - 55% 

Bernhard van Leer Foundation   739 miljoen       53    - 18% 

Instituut Gak Stichting     532 miljoen       50    - 37% 

Fonds 1818        483 miljoen       60    - 17% 

Oranjefonds        204 miljoen       40    - 18% 

Prins Bernhard Cultuurfonds   126 miljoen       1528    -   3% 

Turing Foundation29       27 miljoen       30    + 27% 

 
De terugval in eigen vermogen zorgt ervoor dat de fondsen in 2009 minder te 
besteden hebben. Het grootste fonds, VSB, halveert haar budget voor 2009 
van 60 naar 30 miljoen. De Van Leer Foundation gaat terug van 28,5 naar 

                                            
26 Zie Th. Schuyt: Geven In Nederland 2007, blz. 134. 
27 NRC Handelsblad, 6 maart 2009. 
28 Opgave PBF zelf, wijkt af van het in het NRC artikel genoemde percentage. 
29 Opgericht in 2006 met een schenking van € 100 miljoen door een van de oprichters van Tomtom, 
Pieter Geelen. 
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22,7 miljoen. De overige fondsen slagen erin hun bedragen voor 2009 op peil 
te houden. 
De al in 2003 ingezette trend dat het bedrijfsleven minder sponsort aan 
kunst en cultuur blijkt zich voort te zetten. Op deze ontwikkeling heeft de 
crisis hooguit een versterkende werking. Het is moeilijk voorspelbaar wat de 
gevolgen van de crisis zijn op het geefgedrag van huishoudens of vermogende 
particulieren. De meest gangbare opvatting op dit moment is dat, door de 
hierboven door Schuyt gesignaleerde demografische veranderingen, het 
totaal beschikbare particuliere vermogen zal blijven toenemen. Dit was 
reden voor filantropie-deskundige Renée Steenbergen om onlangs, midden in 
de kredietcrisis, de oprichting van de stichting Geef om Cultuur aan te 
kondigen. “De particuliere steun voor Kunst is urgenter dan ooit”, aldus 
Steenbergen. Juist in deze tijd is het voor instellingen noodzakelijk zich 
meer op de private geldgevers te gaan richten. De stichting wil hierbij een 
bemiddelende rol vervullen.30  
 
 

9 Conclusies en aanbevelingen 
 
Voor de gemeente 
 
Benadering 
 
1 Financiering van culturele instellingen is sinds de Tweede Wereldoorlog 

voornamelijk een taak van de overheid geweest. Die vanzelfsprekendheid 
lijkt te verdwijnen. Het cultureel ondernemerschap wordt van 
overheidswege steeds meer gestimuleerd en instellingen zullen op basis 
van het van rijkswege geïntroduceerde profijtbeginsel ook andere/nieuwe 
financieringsbronnen moeten aanboren om hun exploitatie mogelijk te 
maken. De gemeente heeft begin jaren negentig budgetfinanciering 
ingevoerd om de instellingen te stimuleren extra eigen inkomsten te 
verwerven en een bedrijfsreserve te vormen. Het is belangrijk dat de 
gemeente deze lijn in de toekomst blijft vasthouden.  

 
2 In de opbouw van een goede relatie met vermogende particulieren moet  

worden geïnvesteerd. De gemeente zou daarbij de unieke, sterke kanten 
van het mecenaat moeten onderkennen, te weten het genereren van 
kwaliteit en vernieuwing, flexibliteit in besteding en uitdrukking van goed 
burgerschap. De contacten met vermogende particulieren zijn voor 
verbetering vatbaar, zo wordt in die kringen vaak gehoord. Het College 
kan in de informele sfeer de relatie met het netwerk van het Rotterdamse 
mecenaat versterken zonder hierin zelf een dominante rol te ambiëren. 

 
Faciliteiten bieden 
 
3 In navolging van het landelijke matchingssysteem kan de gemeente een 

soortgelijke regeling introduceren. Deze biedt individuele kunstenaars en 
culturele instellingen een grotere slaagkans bij het zoeken naar 
particuliere geldgevers. Met name initiatieven op het snijvlak van kunst 
en commercie zijn kansrijk. 

 
4 De gemeente zou de culturele instellingen kunnen ondersteunen bij het 

systematisch ontwikkelen van intensieve relaties met vermogende 
particulieren. Dit kan vaak niet met de bestaande personeelsformatie van 
instellingen. De gemeente zou voor een begrensde periode een 

                                            
30 Zie http://www.reneesteenbergen.com. 
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bemiddelende organisatie in het leven kunnen roepen die instellingen op 
dit terrein de helpende hand biedt. De middelen voor zo’n faciliteit zijn 
een diepteinvestering die op termijn structureel extra geld genereert 
voor de cultuursector (inverdieneffect).  

 
5 De bemiddelende organisatie zou een databank kunnen beheren met 

informatie over culturele instellingen en evenementen, te raadplegen 
door fondsbeheerders, estate planners en particuliere vermogenden. Een 
optimale match tussen de persoonlijke belangstelling of betrokkenheid 
van de weldoener en een daarbij passende culturele activiteit werkt sterk 
bevorderend op de bereidheid tot doneren. 

 
6 De fiscus heeft gunstige mogelijkheden gecreëerd voor het geven aan  

cultuur, maar dat is op instellingenniveau onvoldoende bekend. Zo 
voldoen een aantal structureel gesubsidieerde Rotterdamse culturele 
instellingen niet aan de basale voorwaarde om op fiscaal gunstige wijze 
schenkingen te ontvangen van particulieren: de zogenaamde ANBI-status. 
Dit terwijl het verkrijgen van deze status betrekkelijk eenvoudig is.  
 

Nieuwe financieringsbronnen aanboren 
 
7 Door de economische recessie zullen de verwachte bijdragen van fondsen 

en sponsors in de Rotterdamse cultuursector sterk terugvallen, de 
schatting, afhankelijk van het gehanteerde scenario loopt van 3,4 tot 
ruim 10 miljoen euro op jaarbasis. Dit zal leiden tot toenemende druk op 
het gemeentelijke cultuurbudget. De gemeente zou de volgende 
maatregelen kunnen overwegen: 
• Stimuleren van de ontwikkeling van een participatiefonds voor 

Rotterdam waarin vermogende particulieren en bedrijven deelnemen. 
Dit fonds kan worden ingezet voor prestigieuze culturele programma’s, 
maar ook steun verlenen bij investeringen in de culturele 
infrastructuur. Dit naar het voorbeeld van het Triodos Cultuurfonds en 
het Vastgoed Cultuurfonds. Deze fondsen zijn tot stand gekomen naar 
het Britse voorbeeld van ‘revolving funds’. Ze verstrekken 
laagrentende leningen.  

• Bevorderen dat in Rotterdam meer fondsen op naam worden 
gerealiseerd. Dit kan in overleg met het Prins Bernhard Cultuurfonds, 
maar eventueel ook met een in de stad toonaangevend fonds. 

• Een gemeentelijke matchingregeling waarbij het resultaat van de 
inspanningen van culturele instellingen om particulier geld aan te 
boren worden beloond met eenzelfde bijdrage van de gemeente (zie 
ook hiervoor onder 3).  

 
 
Voor kunstenaars en instellingen 
 
Benadering 
 
1 Een groot aantal culturele instellingen in de podiumkunstsector oriënteert 

zich nog weinig op de groeiende groep van vermogenden. Ten onrechte 
wordt gedacht dat het mecenaat alleen interesse zou hebben voor de 
museale sector en de sector klassieke muziek. 

 
2 Daar waar instellingen zelf door beperkingen in hun formatieruimte of 

hun netwerk niet in staat zijn op dit gebied structureel activiteiten te 
ontplooien, kan een bemiddelende organisatie soelaas bieden (zie ook 
aanbeveling 5 hierboven). 
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3 Er is aantoonbaar sprake van een groeiend aantal in cultuur 

geïnteresseerde particulieren die nog geen duidelijke bestemming hebben 
gevonden voor hun vermogen. Binnen die potentiële groep gevers bestaat 
een diversiteit aan doelgroepen. Een groeiende groep zijn weduwen 
zonder kinderen. Kunstenaars en culturele instellingen kunnen met een 
goede doelgroepenanalyse hun kansen beter benutten. Zij zouden meer 
energie moeten steken in het bereiken van vermogende partculieren. .  
  

4 Bijdragen van particuliere vermogenden zijn in de toekomst ook voor een 
goede exploitatie onontbeerlijk. Bezinning op samenwerking met een of 
meerdere mecenassen is nu actueel. Bedenk daarbij dat ook vermogenden 
niets menselijks vreemd is. Cultuurmecenaat komt altijd voort uit een 
gedeelde passie van gever en ontvanger. Persoonlijk contact komt vóór 
het zakendoen en niet andersom. Creëer een vertrouwelijke relatie en 
wees bereid om vermogende particulieren met allure en exclusiviteit 
tegemoet te treden. Verzuim niet om zowel incidentele als structurele 
gevers, op een manier die past bij de aard van de instelling, nadrukkelijk 
te danken voor hun welwillendheid.  

 
5 Vriendenclubs zijn erg geschikt om het draagvlak bij het publiek voor een 

instelling te versterken. Daarnaast kan in een vriendenclub een 
toekomstige mecenas schuilgaan. Het opzetten van brede vriendenclubs 
blijkt overigens niet altijd de beste manier om geld te verwerven, de 
baten wegen nauwelijks tegen de kosten op. Voor een goed 
functionerende vriendenclub is het zinvol om het geven aan te moedigen 
door het lidmaatschap van een bepaalde geefkring te koppelen aan 
allerlei voordelen en extra service. Biedt elke geefkring een in 
exclusiviteit onderscheidend pakket diensten aan.  

 
6 Bij het zoeken naar geldgevers moeten instellingen bereid zijn hun 

‘kroonjuwelen’ in te zetten. Een culturele instelling kan met bedrijven 
die willen doneren vanuit haar expertise meedenken op het gebied van 
casting, bedrijfstrainingen, ontwikkelen van een profiel en huisstijl. 
Kortom, er kan gevers veel worden geboden uit eigen repertoire. 

 
Werving van financiële middelen door middel van mecenaat 
 
7 Voor culturele instellingen die de komende jaren meer geld willen 

verwerven via mecenaat volgen hier een paar adviezen:  
• Zorg voor een planmatige aanpak en ontwikkel een draagvlak voor een 

project alvorens een gever te benaderen.  
• Koppel het geven van geld aan concrete projecten. Dit voorkomt dat 

geldgevers zich met het beleid van de instelling gaan bezig houden. 
• Bij de benadering van potentiële gevers voor grote projecten is het 

verstandig het stadsbestuur in te schakelen. De burgemeester en de 
wethouder die cultuur in zijn/haar portefeuille heeft 
vertegenwoordigen immers de stad. 

• Ken uw eigen publiek! Hierin schuilt mogelijkerwijs een mecenas.  
• Soms is het verstandig de werving piramidegewijs te organiseren, van 

‘boven naar beneden’. Eerste zorg is de grote gevers te overtuigen, 
daarna volgen de kleinere. 
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Bijlage 1  Best Practices 
 
 
Kunst & Zaken verzamelt op dit moment een aantal ‘best practices’ van het 
mecenaat en brengt ze in gerichte cursussen onder de aandacht van culturele 
instellingen. Daarvan kozen we er hier één, die ten behoeve van het Blazers 
Ensemble en voegen er zelf twee Rotterdamse voorbeelden aan toe, alsmede een 
voorbeeld, eveneens uit Rotterdam hoe het niet moet. 
 
Een voorbeeld uit de cursus van Kunst & Zaken: De Lotgenoten van het Nederlands 
Blazers Ensemble 
Hoe het in de praktijk kan werken toont een voorbeeld van het Nederlands Blazers 
Ensemble (NBE), zoals onlangs gepresenteerd op een workshopbijeenkomst van Kunst 
& Zaken. Dit ensemble was aanvankelijk allergisch voor vriendenclubs die intensief 
willen “meedenken” over de programmering. Die beduchtheid verdween echter als 
sneeuw voor de zon na een inzamelingsactie die zich concentreerde op het verlenen 
en uitvoeren van nieuwe compositieopdrachten. Een bewonderaar van het NBE, 
Albert Jan van Soelen, fiscalist bij een groot advocatenkantoor in Amsterdam, 
benaderde via een door het ensemble georganiseerd diner een aantal vrienden. Puur 
op basis van enthousiasme en overtuigingskracht leidde dat initiatief uiteindelijk tot 
een groep van 99 gevers (minimaal € 1000) die zich De Lotgenoten zijn gaan noemen 
en elk jaar bijeen komen. Het succes en het enthousiasme is vooral verklaarbaar 
doordat de actie van meet af aan was gekoppeld aan een concreet project. Na 
verloop van tijd konden de gevers de resultaten van hun inspanningen in de 
concertzaal beluisteren. “Dat motiveert om op de ingeslagen weg door te gaan en 
anderen erbij te halen”, aldus Van Soelen. 
Hij zet in het algemeen grote vraagtekens bij de zin van donateursverenigingen met 
tientjesleden. “De baten wegen niet tegen de kosten op”. Hij is wat betreft de 
financiële ondersteuning van culturele gezelschappen voorstander van het 
piramidemodel waarbij een vriendenkring vanaf de top wordt gebouwd door een 
begeesterde mecenas. Die zijn vaker in het publiek te vinden dan men zou 
vermoeden. Als men per se een breed maatschappelijk draagvlak wil, kan men alsnog 
besluiten een brede donateursbeweging op te richten.  
 
Rotterdamse practice: De VOC kaarten-actie voor het Maritiem Museum 
Een van de meest succesvolle acties in Rotterdam van het projectmatig betrekken 
van geldgevers bij een culturele actie betrof de aanschaf van een aantal VOC kaarten 
van Blaeu uit de bibliotheek van het Corpus Christi College in Oxford. Dit gebeurde in 
2005 door een groep ondernemers onder aanvoering van transportondernemer Gerrit 
Doeksen. Hij werkte hier met het beproefde systeem van de zogenaamde ‘challenge 
gifts’. “We zeiden: Bied een serieus bedrag, dan geven wij meer”, aldus Doeksen. 
“Zo verliep de werving met redelijke grote stappen”.31 De actie van Doeksen bracht 
een bedrag van 1,2 miljoen euro op! Het Museum zorgde via landelijke fondsen dat 
dit bedrag nog eens verdubbeld werd. 
Van de 1,2 miljoen kwam de helft vooral via Rotterdamse fondsen en de andere helft 
via particulieren. Vooral de particuliere bijdragen hebben een belangrijke 
aanjagende werking gehad. Doeksen heeft, zo hebben wij uit de interviews kunnen 
opmaken, in het geheel een zeer actieve rol gespeeld. De groep die zich rond deze 
aankoop geformeerd heeft, komt nog jaarlijks bijeen in een driehoeksoverleg: 
Oxford, Erasmus Universiteit Rotterdam en Maritiem Museum. Het project kon slagen 
door het enthousiasme van een aantal industriëlen in de sector.  
 
Beide voorbeelden zijn illustraties van de bevindingen die Ernst Heldring, president 
directeur van Koninklijke Nederlandse Stoomboot Maatschappij en onder meer 
voorzitter van de Vereniging Rembrandt reeds omstreeks 1930 te berde bracht: “De 

                                            
31 Zie Steenbergen: blz. 101. 
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Voorzitter der Vereeniging moet een vermogend man zijn, die desnoods met groote 
bedragen kan bijspringen”. Alleen de bevlogen gever werft andere gevers, is een van 
de conclusies in de studie van Renée Steenbergen over de nieuwe mecenas.  
 
Onze indruk is dat algemene musea voor beeldende kunst er beter in slagen om 
gevers bereid te vinden tot actie dan categorale musea. Mensen zijn veel sneller 
enthousiast te maken voor de aankoop van beeldende kunst dan voor specifieke 
kunstvoorwerpen die slechts binnen bepaalde kringen interessant zijn. Daarnaast 
hebben musea het weer gemakkelijker dan bijvoorbeeld podia omdat optredens van 
voorbijgaande aard zijn. Bij geven aan beeldende kunst is er sprake van een blijvend 
effect. Overigens scoren binnen de podiumkunsten de topsymfonieorkesten ook goed 
als het gaat om het interesseren van geldgevers, maar dat hangt in belangrijke mate 
af van het (internationale) prestige dat deze instellingen vaak al hebben.  
 
Rotterdamse practice: Collectiegebouw Museum Boijmans Van Beuningen 
Wellicht groeit het initiatief van Museum Boijmans van Beuningen om te komen tot 
een nieuw collectiegebouw tot een nieuwe ‘best practice’. Volgens de ambitieuze 
plannen moet een gebouw gerealiseerd worden met een vloeroppervlak van  
12.000 m2 dat gaat fungeren als plaats waar zowel onderdelen van de eigen collectie 
als die van particuliere verzamelaars terecht kunnen. Een deel van het gebouw is 
permanent openbaar toegankelijk. Inmiddels is met een dertigtal 
verzamelaars/collectioneurs contact gelegd over de financiering.  
 
Een bad practice: de collectie Sanders 
In dit verband noemt de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur de collectie Sanders 
van 60 unieke Afrikaanse kunstwerken van hoge kwaliteit, die midden jaren negentig 
van de vorige eeuw werd geschonken aan het Wereldmuseum. Deze collectie was in 
1996 te zien in de Kunsthal. In die tijd breidde het Wereldmuseum dat de collectie 
beheerde, fors uit, maar na 1996 bleek de collectie in eerste instantie veroordeeld te 
zijn tot een anoniem bestaan. Een complicerende factor was dat de toenmalige curator 
Afrikaanse kunst niet werd opgevolgd, terwijl dit curatorschap een voorwaarde was 
voor de schenking. Uit openbare stukken van de gemeenteraad32 blijkt dat deze situatie 
voor de familie Sanders allesbehalve bevredigend was.  
Op de vraag van raadslid Kneepkens of het College ooit gesprekken c.q. 
correspondentie met de heer Sanders had gevoerd, bleek dit pas in 2005 het geval, 
nadat de heer Sanders zijn bezorgdheid had geuit over de revitaliseringplannen van 
het Wereldmuseum. Hoewel de verhoudingen daarna gelukkig zijn verbeterd, moeten 
wij vaststellen dat de omgang van zowel wereldmuseum als gemeentebestuur met 
deze mecenas geen schoonheidsprijs verdient. 
 
 
 
 
 

                                            
32 Beantwoording van de schriftelijke vragen van de heer M.M.M. Kneepkens over de bestemming van 
de collectie Sanders (9 augustus 2005). 
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Bijlage 2  Overzicht fondsen met een culturele doelstelling in Rotterdam 
 
 

Stichting Bevordering van Volkskracht 
Onder de paraplu van de Stichting Bevordering van Volkskracht vallen een vijftal 
fondsen, die hun secretariaat delen en een specifieke historische connectie hebben 
met de ‘moederstichting’ voor wat betreft benoemingen van bestuursleden e.d. Vier 
daarvan zijn, gezien hun richtlijnen van belang voor de kunst en cultuur in 
Rotterdam: 
- de Stichting Bevordering van Volkskracht (heeft dezelfde naam als de 

overkoepelende stichting) 
- Stichting Bekker-la Bastide-Fonds 
- J.E. Jurriaanse Stichting 
- Stichting Volkskracht Historische Monumenten 
- Stichting Van Leeuwen Van Lignac 
 
Stichting Bevordering van Volkskracht 
De Stichting Bevordering van Volkskracht werd in 1923 opgericht door de 
Rotterdamse cargadoor Willem Simon Burger. Bij zijn overlijden in 1933 was de 
Stichting Bevordering van Volkskracht enig erfgenaam van zijn aanzienlijke 
vermogen. De stichting had tot doel ‘de bevordering van het geestelijke en 
lichamelijke welzijn van de bevolking van Rotterdam’. Met financiële steun van het 
fonds kon volksontwikkeling en vormingswerk, sport en recreatie, gezondheidszorg, 
maatschappelijke dienstverlening, wetenschap, kunst en cultuur, kinderbescherming 
en kinderzorg, bouwkunde, alsmede natuur en milieu worden gestimuleerd. 
Volkskracht steunt alleen rechtspersonen, dus geen individuele personen. 
In de afgelopen 4 jaar werd per jaar gemiddeld € 1,7 miljoen uitgegeven waarvan 
ruim € 5 ton aan kunst en cultuur. 
 
Stichting Bekker-la Bastide-Fonds 
Jeannette la Bastide, dochter van een Rotterdamse cargadoor, trouwde met de 
cargadoor Herman Bekker. De eerste jaren van hun huwelijk woonden zij in 
Amsterdam, maar in 1912 vestigde het echtpaar zich in Rotterdam. Met zijn 
topfunctie in de haven bouwde Herman Bekker een flink vermogen op. Het echtpaar 
had geen kinderen en liet een testament opmaken waarin werd bepaald dat na 
overlijden van de langstlevende, de Stichting Bekker-la Bastide enig erfgenaam 
werd. De Stichting Bekker-la Bastide-Fonds werd op 1 maart 1961 effectief, waarbij 
Volkskracht het benoemingsrecht van het bestuur van het nieuwe fonds kreeg. 
Het Bekker-la Bastide-Fonds onderscheidt sociale aanvragen, het gaat hier om 
financiële steun aan individuele personen die buiten hun schuld in financiële 
problemen zijn geraakt en studieaanvragen. Hier gaat het om de ondersteuning van 
individuen die voor hun studie of opleiding onvoldoende financiële middelen hebben. 
Voorts is er een beperkt budget voor financiële steun aan Rotterdamse kunstenaars. 
 
J.E. Jurriaanse Stichting 
De J.E. Jurriaanse Stichting werd in 1961 opgericht door de Rotterdamse fabrikant 
Jan Jurriaanse. Hij was directeur/eigenaar van werktuigenfabriek Wijnmalen & 
Hausmann N.V..  
Jurriaanse bepaalde in de statuten van zijn stichting dat de bestuursleden benoemd 
zouden worden door het bestuur van de Stichting Bevordering van Volkskracht. Bij 
zijn overlijden in 1991 erfde de J.E. Jurriaanse Stichting het gehele vermogen.  
Het fonds ondersteunt projecten die raken aan de interessesfeer van Jurriaanse, te 
weten cultuur, geschiedenis, letterkunde, archeologie, natuur, geografie, onderwijs, 
monumentenzorg of maatschappelijke ontwikkeling/emancipatie. Het werkgebied 
van de J.E. Jurriaanse Stichting beperkt zich hoofdzakelijk tot de provincies Zuid- 
Holland en Utrecht. 
In 2006 werd door het fonds 5,5 ton uitgegeven waarvan € 132.000 aan cultuur. 
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Stichting Volkskracht Historische Monumenten 
De doelstelling van de Stichting Volkskracht Historische Monumenten is het aankopen 
en in stand houden van monumenten in de zin van de Monumentenwet en het 
restaureren en laten restaureren van dergelijke monumenten. De stichting verstrekt 
dus geen financiële steun aan derden.  
 
Stichting Van Leeuwen Van Lignac 
Dit fonds is gehuisvest op hetzelfde adres als Stichting Bevordering van Volkskracht 
en heeft als doelstelling de bevordering van geestelijk en lichamelijk welzijn van de 
Rotterdamse bevolking en meer in het bijzonder van ouderen en jonge kinderen. 
Van de in 2006 uitgekeerde € 4,5 ton ging ruim een ton naar kunst en cultuur. 
 
Erasmusstichting 
De doelstelling van de Erasmusstichting is het bevorderen van onderwijs, kunst en 
wetenschap in de regio Rotterdam. Over dit fonds is behalve het secretariaatadres 
weinig bekend. 
 
G.Ph. Verhagen Stichting 
Deze stichting ondersteunt non-profit instellingen (met sociale en culturele 
doelstellingen) met uitzondering van bewonersorganisaties en instellingen die 
werken op een politieke of godsdienstige grondslag.  
 
H.M.A. Schadee Fonds 
De in 1927 overleden jurist mr. H.M.A. Schadee liet een geldbedrag na dat hij 
bestemde voor een fonds. Zijn legaat werd aangevuld met donaties van Rotterdamse 
bedrijven en particulieren. Doel is het bevorderen van sociale belangen in 
Rotterdam. Soms worden ook culturele initiatieven ondersteund.  
 
Stichting Elise Mathilde Fonds 
De doelstelling van dit fonds is het ondersteunen van instellingen, die een algemeen 
sociaal, cultureel of ideëel doel nastreven. Het accent wordt gelegd op de regio’s 
Rotterdam en Utrecht. 
 

Prins Bernhard Cultuurfonds Zuid-Holland 
Het Prins Bernhard Cultuurfonds Zuid-Holland is een regionale afdeling van het Prins 
Bernhard Cultuurfonds. Dit fonds is op 10 augustus 1940 in Londen opgericht om geld 
in te zamelen voor de aankoop van oorlogsmaterieel, het zogenaamde ‘Spitfire’ 
fonds. Prins Bernhard was vanaf de oprichting regent.  
Na de oorlog kreeg het fonds een geheel andere doelstelling: “de bevordering van de 
geestelijke weerbaarheid door middel van culturele zelfwerkzaamheid”. Om de 
aanvragen met een regionaal of plaatselijk karakter te beoordelen werden in 1947 in 
alle provincies en in de drie grote steden dochterfondsen opgericht.  
De commissarissen van de Koningin werden voorzitter van deze afdelingen.  
De afdelingen deden op regionaal of lokaal niveau hetzelfde als het landelijk fonds: 
het financieel ondersteunen van culturele initiatieven. Deze structuur en 
taakverdeling bestaan tot de dag van vandaag. De drie grootstedelijke afdelingen 
zijn in 2006 geïntegreerd in de desbetreffende provincie. Rotterdam en Den Haag 
werken (nog) met eigen adviescolleges, zij het dat de besluitvorming over de 
aanvragen plaatsvindt bij het bestuur van het Prins Bernhard Cultuurfonds Zuid-
Holland. 

Het Prins Bernhard Cultuurfonds ondersteunt projecten op het gebied van cultuur en 
natuurbehoud in Nederland door middel van financiële bijdragen, opdrachten, 
prijzen en beurzen. Het werkterrein bestrijkt de podiumkunsten, beeldende kunst, 
monumentenzorg, geschiedenis en letteren, natuurbehoud en beurzen. Het Prins 
Bernhard Cultuurfonds wordt gerekend tot de zogenaamde hybride fondsen. Het 
werft fondsen en is tegelijkertijd een vermogensfonds. Inkomsten uit loterijen, 
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opbrengsten uit Cultuurfondsen op Naam (zie hierna volgende passage), de 
Anjeractie, donaties, giften, schenkingen en legaten zorgen jaarlijks voor de 
inkomsten van het Prins Bernhard Cultuurfonds. Voor alle activiteiten is thans een 
jaarbudget van ca. € 24 miljoen euro beschikbaar.  

Aanvragers van culturele initiatieven in Rotterdam kunnen terecht bij het bestuur 
van het Prins Bernhard Cultuurfonds Zuid-Holland. Voor de regio Zuid-Holland is circa 
€ 1,5 miljoen beschikbaar. Ongeveer 1/3 komt ten goede aan initiatieven in 
Rotterdam. Overigens kunnen aanvragers voor landelijk de aandacht trekkende 
Rotterdamse projecten ook terecht bij het Prins Bernhard Cultuurfonds dat gezeteld 
is in Amsterdam.  

Tot op heden kent het Prins Bernhard Fonds drie Cultuurfondsen op Naam door 
particulieren waarvan de oprichters het geld hebben bestemd voor een cultureel 
doel in Rotterdam en/of regio. Het zijn: 

• het Breeman Talle Fonds (beeldende kunst); 
• het Ted Schutten Fonds (restauratie, renovatie);  
• het Ivo Opstelten Rotterdam Fonds33 (cultuurparticipatie en community art; 

ingesteld bij het vertrek van burgemeester Opstelten).  

Het Prins Bernhard Cultuurfonds constateert een toenemende belangstelling voor het 
oprichten van fondsen met een regionale of lokale doelstelling. 

De oprichting van Cultuurfondsen op Naam door bedrijven is sedert 2007 mogelijk en 
nog in ontwikkeling. Bedrijven kunnen hiermee hun maatschappelijke betrokkenheid 
uitdrukken en hun imago versterken. Het fonds draagt de naam van het bedrijf. Ook 
bij deze fondsen is sprake van fiscale voordelen. De schenking mag van de winst 
worden afgetrokken tot een bedrag van 10% van de fiscale winst. Bij interessante 
projecten is het Prins Bernhard Cultuurfonds bereid te matchen met het Cultuurfonds 
op Naam. Er zijn verschillende modules mogelijk. De basismodule kent een inleg van 
minimaal € 25.000 en een minimale looptijd van drie jaar de expertmodule een inleg 
van minimaal € 150.000 en een minimale looptijd van drie jaar. Bij deze module 
krijgt het bedrijf meer waar voor zijn geld, bijvoorbeeld een publiciteitsplan en 
ondersteuning bij de organisatie van evenementen. Bij de Cultuurfondsen op Naam 
voor bedrijven is het de vraag of hier nog wel sprake is van financieel belangeloos 
schenken. Het lijkt eerder een mengvorm van schenken en sponsoren.  

 
VSB Fonds regio Zuid-West 

Inspirator van het fonds waren de spaarbanken waaronder de VSB Bank, die vanaf het 
begin van de 19de eeuw niet alleen de spaarzin bevorderden, maar ook geld 
beschikbaar stelden voor maatschappelijke doelen. Het VSB Fonds wil met het oog op 
een duurzame toekomst bijdragen aan het behoud en verbetering van een leefbare 
Nederlandse samenleving. Het fonds ondersteunt projecten die ertoe leiden dat 
mensen participeren in de samenleving en zich kunnen ontplooien. Naast het 
financieel ondersteunen van vele honderden projecten in het land zet het fonds 
eigen initiatieven op. Een van de vier kerngebieden is Kunst en Cultuur.  
Het VSB Fonds kent naast het landelijke fonds vier regionale afdelingen. Rotterdam 
valt met Zeeland onder de regio Zuid-West. De regionale afdelingen zorgen voor een 
betere inbedding van het fonds in de lokale samenleving. In 2006 werd door het VSB 
Fonds € 43 miljoen toegekend. Door de regionale afdelingen werd € 6,2 miljoen 
gedoneerd. Voor initiatieven in de regio Rotterdam was dit € 879.000.34 Het VSB 
Fonds werkt veel samen met andere fondsen, instellingen en instanties om 
bijvoorbeeld kennis en ervaring te delen of om de geldstromen effectiever in te 
zetten.  
 

                                            
33 Aangeboden door de Gemeente Rotterdam bij het afscheid van Ivo Opstelten als burgemeester. 
34 Jaarverslag VSB Fonds 2006. 
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Stichting Cultuurfonds Bank Nederlandse Gemeenten 
De Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) heeft in 1964, ter gelegenheid van haar 50-
jarig bestaan, de Stichting Cultuurfonds BNG opgericht. Het bestuur van dit fonds 
opereert onafhankelijk en laat zich bij haar besluitvorming adviseren door een 
adviescommissie waarin vertegenwoordigers uit diverse kunstdisciplines zitting 
hebben. Het Cultuurfonds BNG heeft tot doel activiteiten op het gebied van kunst en 
cultuur die van betekenis zijn voor gemeenten en het gemeentelijk beleid te 
stimuleren. Het gaat hierbij voornamelijk om de ondersteuning van incidentele 
subsidieaanvragen van kunst- of cultuurprojecten. Daarnaast neemt het Cultuurfonds 
BNG zelf initiatieven, vaak in - over het algemeen meerjarige - samenwerking met 
andere partijen om te komen tot stimulering van jong talent. De projecten waarvoor 
een aanvraag wordt ingediend moeten door minimaal twee Nederlandse gemeenten 
financieel worden ondersteund en een voorbeeldstellend karakter te hebben. 
 

Stichting Job Dura Fonds 
De stichting Job Dura Fonds werd in 1994 opgericht. Dit fonds zet zich in voor de 
behartiging van algemeen maatschappelijke, culturele en wetenschappelijke 
belangen o.a. op het gebied van de bebouwde omgeving, bij voorkeur op de stad 
Rotterdam en directe omgeving gericht. Om dit doel te bereiken ondersteunt het 
fonds projecten met financiële bijdragen en wordt elke twee jaar de Job Dura Prijs 
uitgereikt aan een persoon of instelling die zich op het gebied van architectuur, 
stedenbouw en maatschappij verdienstelijk heeft gemaakt. Een onderdeel van het 
Job Dura Fonds is het in 2002 met de Vereniging Rembrandt opgerichte Fonds op 
Naam, het Dura Kunstfonds. Het vermogen van het Job Dura Fonds bedraagt circa  
€ 6 miljoen, waarvan € 1 miljoen is ondergebracht bij het Dura Kunstfonds.  
Het Dura Kunstfonds startte in 2002 met het mede mogelijk maken van de aankoop 
van twaalf tekeningen van de zestiende eeuwse kunstenaar Hans Bol ten behoeve van 
het Museum Boijmans Van Beuningen.  
Het Dura Kunstfonds is voor verzoeken om een donatie niet rechtstreeks te 
benaderen en werkt alleen op basis van aanbevelingen van de Vereniging Rembrandt. 
Het Job Dura Fonds geeft wel donaties op basis van aanvragen. 
 

Stichting Verzameling Van Wijngaarden-Boot 
Deze stichting richt zich met donaties op musea, cultuur, recreatie, milieu en 
dienstverlening. Over de procedures van dit fonds is weinig bekend. Wel komt men 
de naam van dit fonds regelmatig tegen waar culturele projecten door particulieren 
worden ondersteund. Het woord verzameling in de naam hangt samen met de 
vroegere rol van de Stichting Van Wijngaarden-Boot. Het was in een ver verleden een 
klein museum aan het Haringvliet, waarin de kunstverzamelingen uit de nalatenschap 
van mr. P.J. van Wijngaarden waren ondergebracht.  
 

Stichting Kleijn van Willigen-Goddard 
Deze stichting, opgericht door een voormalig directeur van Smit International en zijn 
echtgenote richt zich op ondersteuning van allerlei culturele initiatieven in 
Rotterdam. Zo werd in 2003 ten behoeve van een cellist van het Rotterdams 
Philharmonisch Orkest een zeer kostbare cello aangeschaft en twee jaar daarna een 
filmscherm aan de gevel van het Maritiem Museum bekostigd. In totaal was daar een 
bedrag van een miljoen euro mee gemoeid.  
 

DeltaPORT Donatiefonds 
Het DeltaPORT Donatiefonds is ondergebracht in een gezamenlijke stichting waarin 
Havenbedrijf Rotterdam en Deltalinqs participeren. Met het fonds onderstreept het 
haven- en industriële bedrijfsleven haar maatschappelijke betrokkenheid: door het 
verstrekken van geldelijke bijdragen aan instellingen zonder winstoogmerk welke actief 
zijn op het gebied van welzijn, cultuur en sport in de directe omgeving van het 
Rotterdamse haven- en industriegebied. In het fonds is het EBB (Stichting 
Europoort/Botlek Belangen)-donatiefonds opgegaan. 
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Stichting Aerarium Sanctius 
Over dit fonds is weinig bekend. Het is in het verleden opgericht door een notaris en 
het is bestemd voor kamermuziek in Rotterdam. 
 

Huisfondsen van Museum Boijmans Van Beuningen 
Huisfondsen zijn fondsen die binnen een culturele instelling zijn ontstaan of waarvan het 
beheer aan een culturele instelling is overgedragen. Het geld komt ten goede aan de 
activiteiten van die instelling. Deze fondsen komen veel voor bij musea. Ze dragen in 
veel gevallen bij aan de collectievorming of beheer van het museum. In dit geval beperkt 
de opsomming hieronder zich tot de huisfondsen van Museum Boijmans Van Beuningen en 
in de daaropvolgende paragraaf een tweetal fondsen die behoren bij het Rotterdams 
Philharmonisch Orkest.  
 
Stichting Museum Boijmans Van Beuningen 
Deze stichting ondersteunt de belangen van het museum onder andere door aankoop 
van kunstwerken, uitgaven van publicaties en het werven van vrienden en 
begunstigers. Het ledental van de Vrienden Van Boijmans daalde in 2007 met 5% tot 
1700 leden. Het aantal bedrijven dat voor minimaal € 2.500 doneert steeg van 53 
naar 65. 
 
Fonds Willem van Rede 
Een fonds ontstaan uit de nalatenschap van W. van Rede en bedoeld om werken aan 
te schaffen van hedendaagse kunstenaars. Jaarlijks is een bedrag van € 2 ton 
beschikbaar. 
 
Stichting Van Beuningen Peterich Fonds 
De stichting is bedoeld voor de aankoop van hedendaagse kunst en stelt daarvoor 
jaarlijks € 45.000 ter beschikking. 
 
Stichting Lucas van Leyden 
Is opgericht door Dr. J.C.J. Bierens de Haan (1867 – 1951), een arts die met een 
werkterrein over de hele wereld. Hij liet het museum 26.000 prenten en een legaat 
na waaruit jaarlijks prenten worden gekocht. Sinds 1951 zijn dat er al 10.000! 
 
Stichting het Nederlandse gebruiksvoorwerp 
Het echtpaar Van Beuningen-Vriese verzamelde een omvangrijke collectie pre-
industriëel aardewerk. Na het overlijden van zijn echtgenote richte H.J.E. van 
Beuningen te harer nagedachtenis deze stichting op. Nog jaarlijks worden aan deze 
wereldvermaarde collectie stukken toegevoegd uit de nalatenschap. 
 
Stichting Willem van der Vorm 
Deze stichting ziet toe op het beheer van de omvangrijke collectie van W. van der 
Vorm die in 1972 aan Museum Boijmans in langdurige bruikleen werd gegeven. 
 
Stichting H+F Mecenaat (H+F Patronage) 
Deze stichting is opgericht in 2005. Hierin is een exclusieve relatie tot stand 
gekomen tussen Han Nefkens, publicist en kunstverzamelaar, kunstmecenas en 
woonachtig te Barcelona, en het museum Boijmans Van Beuningen. Doelstellingen 
van het fonds zijn: het stimuleren en volgen van hedendaagse kunstenaars door hen 
opdrachten te verlenen, werk aan te kopen en deze uiteindelijk te schenken aan het 
museum, het documenteren en het verzorgen van publicaties over hun werk. Naast 
het H+F Mecenaat bestaat nog de stichting H+F Collectie, die bruiklenen beschikbaar 
stelt. 
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Huisfondsen van het Rotterdams Philharmonisch Orkest 
 
Maecenasfonds 
Dit fonds investeert in de collectie kostbare strijkinstrumenten. Op dit moment heeft 
de vereniging, mede door bijdragen uit het Maecenasfonds, voor meer dan 9 ton aan 
strijkinstrumenten op de balans staan! Een aantal instrumenten is gekocht, andere 
zijn in bruikleen gegeven door particulieren. Gevers van het Maecenasfonds worden 
geworven via een tweejaarlijkse brief. 
 

Landelijke fondsen in Rotterdam 
Voor projecten met een landelijke bovenregionale uitstraling kunnen Rotterdamse 
initiatiefnemers uiteraard ook een beroep doen op een aantal landelijke particuliere 
fondsen. Wij noemden al de landelijke fondsen Prins Bernhard Cultuurfonds, VSB 
Fonds en Cultuurfonds BNG, maar er zijn er meer: SNS Reaal Fonds, Turing 
Foundation, VandenEnde Foundation, Stichting Doen, Stichting Mama Cash/ TIJL 
Fonds, mr. A. Fentener Van Vlissingen Fonds en Prins Claus Fonds. Wij onthouden ons 
echter van een uitgebreide toelichting, omdat deze fondsen minder relevant zijn 
voor dit advies. 
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Bijlage 3  Overzicht fondsen- en sponsorgelden per instelling in 2006 en voorzien in 2009-201235

 

geschatte inkomsten via 
derden 2009-2012 

inkomsten via derden in 
2006   

naam instelling 

geschatte 
inkomsten 
2009-2012 sponsorgeld 

overige 
inkomsten % 

inkomsten 
jaarrekening 

2006 sponsorgeld 
overige 

inkomsten %  

2Move Dance Company  224.750 0 5.000 2 35.000   20.000 57  

Architectuur Instituut Rotterdam (AIR) 845.500 82.500 47.500 15 493.947 46.626   9  

Internationale Architectuur Biënnale 2.026.000 105.000 10.500 6 461.706 10.000 201.000 46  

Architectuurfilmfestival Rotterdam (AFR) 83.500 12.250   15 0     0  

Art Rock 88.500 1.000 6.000 8 82.997   4.331 5  

ARMINIUS 326.425   10.000 3 267.915   174.000 65  

Autoped 340.435   14.000 4 297.148   58.500 20  

Baroeg, Open Jongeren Centrum 726.000   145.000 20 0     0  

BARR Theatergroep 185.471   1.616 1 3.639     0  

Bonheur Theaterbedrijf Rotterdam 125.500   5.000 4 83.769   2.821 3  

Museum Boijmans Van Beuningen  14.801.000   183.000 1 16.120.000   840.000 5  

Centrale Discotheek Rotterdam 3.628.294   260.425 7 1.854.987   179.002 10  

Centrum Beeldende Kunst Rotterdam 4.142.000     0 5.062.000   432.000 9  

Chabot Museum 495.500 195.000 54.000 50 322.563 182.290 29.710 66  

Click F1 428.000 50.000   12 0     0  

Concerto Rotterdam 1.797.138 135.500   8 100.260 18.114   18  

Conny Janssen Danst 1.294.375   60.000 5 864.156   32.655 4  

Dansateliers  1.027.000   9.000 1 446.380   18.500 4  

Dance Works Rotterdam 2.001.000     0 1.168.000     0  

Designplatform Rotterdam 126.000   2.000 2 0     0  

Designprijs Rotterdam 125.000     0 84.000     0  

De Doelen 11.614.000 125.000   1 11.338.000 46.000   0  

DoelenEnsemble  2.577.000     0 2.309.000     0  

Domestica Rotterdam 135.000     0 27.000     0  

Dunya Festival 1.098.800 270.000 129.000 36 552.200 105.800 31.000 25  

El Hizjra 0     0 0     0  

Epitome Entertainment  394.892 38.500   10 112.749     0  

Erasmushuis Rotterdam 234.200 80.000 90.000 73 27.229 21.000 2.650 87  

Euro+Songfestival 530.000 24.000 68.000 17 200.000 2.500 48.500 26  

Stichting Film in de Buurt 463.480 10.000 88.500 21 303.502 10.200 96.000 35  

Filo-Sofia 288.000   5.000 2 3.218 400 1.500 59  

Galerie Atelier Herenplaats 45.000     0 349.441     0  

Rotterdam Philharmonic Festival 2.050.000 400.000 10.000 20 1.129.000 217.000 10.000 20  

Hal 4 2.247.254   363.158 16 1.418.175   241.727 17  

Het Havenmuseum  2.634.000 137.000 4.000 5 1.724.000 84.000   5  

Rotterdams Hellendaal Vioolinstituut 1.459.00     0 166.000 42.000   25  

Historisch Museum Rotterdam 6.094.000   50.000 1 6.437.000   365.000 6  

Hiphop In Je Smoel 161.000 15.000 0 9 7.066 3.678   52  

HipHopHuis Holland 1.018.790     0 143.810   18.570 13  

Hommes Foundation  48.000 6.000   13 0     0  

Hotel Modern 749.000 0   0 632.000   0 0  

International Film Festival Rotterdam  7.645.875 799.000 775.000 21 6.736.867 554.523 775.000 20  

Intorno Ensemble 315.000   5.000 2 93.000 4.000 12.500 18  

Jazz International Rotterdam 591.000   63.000 11 443.000   128.000 29  

                                            
35 Gebaseerd op ingediende jaarcijfers 2006 bij het indienen van aanvragen voor het cultuurplan 2008-2009 in december 2007. 

 38 



Jeugdtheater Hofplein 4.605.000   220.000 5 5.836.000   109.000 2  

Het Rotterdamse Jeugd Symfonie Orkest 64.962     0 43.523   2.668 6  

John 106 497.000 67.000 20.000 18 111.000 6.000 0 5  

Jong Muziektalent Nederland  238.000 13.000   5 164.000 13.000   8  

Kinderen uit de Maasstad 48.900 2.000   4 5.600 2.000   36  

Kosmopolis Rotterdam 1.345.000     0 0        

Kreatief Centrum Hoek van Holland 33.000     0 29.000     0  

Kulsan  1.163.500 75.000   6 380.929     0  

Kunstbende Zuid-Holland 160.000     0 127.036     0  

Kunst in de klas 167.000 7.000 45.000 31 0     0  

Kunsthal Rotterdam 3.725.000 400.000 60.000 12 3.346.000 260.000   8  

Kunst & Zaken  354.800 184.800 50.000 66 1.077.000 30.000 170.500 19  

Lantaren/Venster 3.877.000   80.000 2 2.939.000   28.500 1  

Laurenscantorij 150.000 16.000 26.000 28 120.000   24.000 20  

Laurenskerk 1.244.000   142.000 11 791.292   115.387 15  

Letteren en Samenleving  100.000   80.000 80 0     0  

Lezersfeest 189.370 10.680 22.690 18 113.873 4.260 22.689 24  

Live at Nighttown  1.350.000 10.000 25.000 3 1.094.201 13.439 17.748 3  

LP II ruimte voor stedelijke cultuur 692.000 5.000 5.000 1 657.080   6.000 1  

Luxor Theater  7.915.500   21.500 0 8.090.488   22.321 0  

MAMA 469.000   70.000 15 461.098   70.000 15  

Maritiem Museum Roterdam 5.647.000   280.000 5 7.507.000 41.000 137.000 2  

MAX. Theatergroep 2.075.069 2.000   0 1.021.458 6.000   1  

Meekers Uitgesproken Dans 1.072.000   10.000 1 836.000   10.000 1  

Meneone Foundation 29.000 1.500   5 18.402 288 4.500 26  

Metropolis Festival 390.000 85.000 0 22 219.070 35.000 0 16  

Motel Mozaïque 690.000 25.000 0 4 378.676   19.517 5  

Nederlands Architectuur instituut (NAi) 9.510.000 530.000 512.000 11 8.830.000 256.000   3  

Natuurhistorisch Museum Rotterdam 1.276.000   58.000 5 1.423.000 58.815 51.500 8  

Nederlands Fotomuseum 3.605.000 200.000 550.000 21 3.085.266   664.319 22  

Nieuw Muziektheater Rotterdam 188.000 7.000 4.500 6 13.000   9.000 69  

Noorderlicht 16.500 2.000   12 12.500     0  

Nieuwe Rotterdamse Cultuur (NRC) 567.800   10.000 2 217.800   10.500 5  

Numusic Network 500.000 34.000 50.000 17 101.000   89.000 88  

De Ontbranding 146.700 6.000   4 26.100     0  

OorlogsVerzetMuseum Rotterdam  345.500   5.000 1 108.036   3.215 3  

Openbaar VervoerMmuseum 29.445 3.250   11 1.728     0  

Opera Rotterdam 2.165.000 50.000   2 1.007.800     0  

Onafhankelijk Toneel  3.788.000     0 2.060.000     0  

Pages 238.200 15.600 100.200 49 16.855   12.320 73  

Passionate/Bulkboek 1.932.070 21.000 110.000 7 1.038.594 12.500 100.000 11  

Rogie C.S.  121.110     0 3.590     0  

Planet Jr. Productions  665.000 10.000   2 589.623     0  

Poetry International  1.166.500 27.000 333.750 31 750.009 22.500 155.682 24  

Rotterdamse Poppenspelers  28.000     0 27.000     0  

Powerboat 294.350   41.500 14 114.671     0  

Prinses Christina Concours  829.000 423.000   51 884.056 613.852   69  

Productiehuis Rotterdam 2.530.000   65.000 3 1.127.000   131.000 12  

Productiehuis West-Nederland  837.500   40.000 5 208.000   40.000 19  

Punt 5  53.100 6.600 2.300 17 24.424 6.600 2.307 36  

Rotterdams Centrum voor Theater 741.300   50.600 7 668.000   32.800 5  

 39 



North Sea Round Town  399.000 155.000   39 182.000 63.000   35  

Rotterdams Philharmonisch Orkest 16.035.000 60.000 255.000 2 13.355.000 60.000 255.000 2  

Roodkapje 353.400 14.150 31.000 13 67.938     0  

Circus Rotjeknor 670.000   35.000 5 286.250   9.200 3  

Rotterdams Kamerorkerst 618.000 66.000 10.000 12 268.500 1.000 14.500 6  

Stichting Rotterdam Festivals  6.472.000 130.000 218.000 5 6.238.000     0  

RO Theater 6.277.458 25.000 4.572 0 5.589.516   4.573 0  

Rotown  426.000 20.000   5 367.000 20.000   5  

Rotterdams Jazz Orkest 120.000     0 77.000 1.800   2  

Stichting RoMeO 358.000 2.000   1 179.853     0  

Rotown Magic 159.000   21.000 13 62.559   12.252 20  

Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur 1.556.000     0 1.644.000     0  

Rotterdamse Schouwburg 8.187.000   212.000 3 6.972.000   360.000 5  

Russian School of Arts  180.000   10.000 6 62.285   8.572 14  

Rotterdamse Vereniging voor Amateurtheater  110.400     0 35.719     0  

Sahne  349.000 3.000 17.000 6 121.523   7.700 6  

Scapino 4.306.909 5.000 15.000 0 3.955.029 32.015   1  

8x10/Sheep Entertainment 197.325     0 66.532   66.532 100  

SKAR 1.351.000     0 1.146.000     0  

SKVR 14.655.000   471.000 3 13.793.000   242.000 2  

Skyway 487.000     0 105.000   78.000 74  

Stichting Stortvloed 200.000     0 0     0  

Stichting Theater op Katendrecht 504.000 25.000 66.000 18 0     0  

Theater Maatwerk 365.972     0 266.057     0  

De Theaterstraat 455.000     0 0     0  

Tortuca 30.230 8.500   28 23.774 8.150   34  

TRC Promotion 520.000     0 0     0  

V2_ Instituut voor Instabiele Media 2.458.400   227.000 9 1.553.932   392.085 25  

VIVID vormgeving 290.000 18.000   6 150.533 11.555   8  

Villa Zebra 800.000 40.000 95.000 17 594.000 29.000 84.000 19  

WaterFront 2.495.000   70.000 3 1.804.260   59.463 3  

WaterHuis voor jeugd en jongerentheater 2.952.927 0 120.000 4 1.169.101   432.987 37  

Wereldmuseum 8.394.000 220.000 34.000 3 6.491.000 182.000   3  

Wensenwerk 250.000   70.000 28 104.155   67.994 65  

WMTF Rotterdam 1.245.000 60.000   5 1.176.000 58.000   5  

Stichting Willem de Kooning Academie 43.750 16.250   37 60.384     0  

World Music and Dance Centre (WMDC) 1.157.200 16.500 113.000 11 517.100   6.300 1  

WORM 1.035.000   104.000 10 700.000   73.000 10  

Rotterdams Wijktheater 836.500     0 467.000   62.000 13  

Zolderatelier Schiebroek 29.210     0 27.700     0  

Zomercarnaval 234.000   4.000 2 102.549   2.549 2  

Theater Zuidplein 3.614.000 50.000   1 3.399.000     0  

Totaal 236.815.536 5.659.580 7.756.311 5,67 192.787.751 3.195.905 8.023.146 5,82  

  2,39 3,28        1,66       4,16 

       excl. 2,4 miljoen VOC 

       
kaarten Maritiem 
Museum  
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Bijlage 4  ANBI status en andere fiscale aspecten van filantropie 
 
 
De overheid kan schenkingen uit vermogens bevorderen door het daarop van 
toepassing zijnde schenkings- en successierecht kwijt te schelden. Nu is er sprake 
van heffingen op legaten, erfenissen en andersoortige schenkingen die liggen tussen 
de 41 en 68 procent! Om voor die kwijtschelding in aanmerking te komen, moeten 
instellingen een algemeen nut beogen. Culturele instellingen kunnen bij de 
belastingdienst een status van Algemeen Nut Beogende Instelling(ANBI-status) 
aanvragen. 
Om de status van Algemeen Nut Beogende Instelling in aanmerking te komen moet 
een instelling volgens de fiscus: 
• geen winstoogmerk hebben hetgeen uit de statuten moet blijken; 
• het algemeen belang nastreven; 
• zelf beschikken over eigen vermogen; 
• niet meer vermogen bezitten dan redelijkerwijs noodzakelijk is voor het bereiken 

van de eigen doelstellingen; 
• een Raad van Toezicht hebben waarvan de leden geen beloning ontvangen;  
• een beleidsplan hebben; 
• een redelijke verhouding hebben tussen de kosten van verwerving en 

opbrengsten; 
• de bepaling in de statuten opnemen dat eventuele baten bij liquidatie ten bate 

van het algemeen belang worden aangewend; 
• uit de statuten laten blijken wat de kosten zijn van bestuur, werving, aard en 

omvang van inkomen en vermogen.36 37 
In de praktijk kunnen culturele instellingen meestal redelijk eenvoudig aan de door 
de belastingspectie geformuleerde voorwaarden voldoen. Een uitzondering geldt 
volgens sommige belastinginspecties voor theaters en andersoortige podia. Die 
worden soms beschouwd als winstgerichte organisaties. Het meest bekende 
voorbeeld daarvan zijn de Van den Ende theaters. Fiscaal jurist en deskundige dr. 
Sigrid J.C. Hemels van de Universiteit Leiden is van mening dat in die gevallen de 
belastingdienst een onderscheid moet maken tussen theaters met een evident 
winstoogmerk en instellingen die – aantoonbaar uit hun boekhouding - subsidies nodig 
hebben om een onrendabele top af te dekken38.  
In sommige situaties zijn het alleen de vriendenclubs of vriendenverenigingen die 
een ANBI-status aanvragen. De redenering daarachter is dat het de 
vriendenvereniging is, die de donaties ontvangt. Naar de mening van Hemels is het 
aan te bevelen in die situaties toch ook de instellingen zelf een verzoek tot ANBI-
status te laten indienen. Dit om te voorkomen dat een instelling alsnog wordt 
aangeslagen indien een begunstiger testamentair een bedrag rechtstreeks aan een 
instelling overmaakt.  
Om een ANBI-status te verwerven moet een instelling een fiscaal nummer aanvragen 
bij de belastingdienst. Met het fiscaal nummer kan eveneens bij de belastingdienst 
een ANBI-formulier worden aangevraagd.  

                                            
36 Ontleend aan een uiteenzetting van dr. Sigrid J.C. Hemels voor Kunst & Zaken op 10 november 
2008. 
37 Zie ook: Effectief gebruik van belastingen voor kunst- en cultuurfinanciering van S. Hemels, 
verschijnt dit najaar. 
38 De koepelorganisatie van schouwburgen (VSCD) is inmiddels bezig met het verzamelen van 
uitspraken om zonodig te kunnen procederen. Vanwege het ontbreken van jurisprudentie is er 
op dit moment geen enkele reden voor instellingen als podia en theaters om een verzoek tot 
ANBI status niet te overwegen. 
 

41 



Overzicht van Rotterdamse instellingen, die een aanvraag indienden voor 
het cultuurplan 2009-2012,  
(de vetgedrukte instellingen hebben een ANBI status) 
 
 
  
2MoveDanceCompany 
8x10 / Sheep Entertainment 
Architectuur Biënnale Rotterdam, Internationale 
Architectuur Filmfestival Rotterdam 
Architectuur Instituut Rotterdam (AIR) 
Arminius 
Art Rock 
Autoped 
B.A.R.R. 
Baroeg, Open Jongeren Centrum 
Berlageinstitiuut 
Bonheur 
Centrale Discotheek Rotterdam 
Centrum Beeldende Kunst Rotterdam (CBK) 
Chabot Museum 
Circus Rotjeknor 
Click F1 
Concerto Rotterdam 
Conny Janssen Danst 
Dance Works Rotterdam 
Dansateliers 
Designplatform Rotterdam 
Designprijs Rotterdam 
Doelen, de 
Doelenensemble 
Domestica 
Dunya Festival 
El Hizjra 
Epitome Entertainment 
Erasmushuis Rotterdam 
Euro+ Songfestival 
Film in de Buurt (voorheen Arab Film Festival) 
Filo-Sofia 
Galerie Atelier Herenplaats 
Galerie Blaak 10, Willem de Kooning Academie 
Gergiev Festival (Rotterdam Philharmonic Festival) 
Hal 4 (Digital Playground) 
Havenmuseum 
Hiphop In Je Smoel (HIJS) 
HipHopHuis 
Historisch Museum Rotterdam 
Hommes Foundation 
Hotel Modern 
International Film Festival Rotterdam (IFFR) 
Intorno Ensemble 
Jazz International Rotterdam 
Jeugd Symfonie Orkest (RJSO) 
Jeugdtheater Hofplein 
John 106 
Jong Muziektalent Nederland 
Kinderen uit de Maasstad 
Kreatief Centrum Hoek van Holland 
Kulsan 
Kunst & Zaken 
Kunst in de Klas 
Kunstbende Zuid-Holland 
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Kunsthal 
Lantaren/Venster 
Laurenscantorij 
Laurenskerk, Grote of Sint- 
Letteren en Samenleving Rotterdam 
Lezersfeest 
Live At Nighttown (LAN) 
Live at Rotown 
LP II, ruimte voor stedelijke cultuur 
Luxor Theater Rotterdam 
MAMA, showroom for media and moving art 
Maritiem Museum Rotterdam 
Max. theatergroep 
Meekers Uitgesproken Dans  
Metropolis Festival 
Motel Mozaïque 
Museum Boijmans Van Beuningen 
Natuurhistorisch Museum Rotterdam 
Nederlands Architectuurinstituut (NAi) 
Nederlands Fotomuseum 
Kosmopolis 
Nieuw Muziektheater Rotterdam 
Nieuwe Rotterdamse Cultuur (NRC) 
Noorderlicht, Het 
North Sea Round Town (RIFF) 
Numusic Network 
Onafhankelijk Toneel (O.T.) 
Ontbranding, De 
OorlogsVerzetsMuseum Rotterdam (OVMR) 
Openbaar Vervoermuseum Rotterdam 
Opera Rotterdam 
Pages 
Passionate Bulkboek 
Planet Junior Productions (Wereld Kinderfestival) 
Poetry International 
Popprojecten (Productiehuis West-Nederland) 
Powerboat 
Prinses Christina Concours 
Productiehuis Rotterdam 
PUNT 5 
RO Theater  
Rogie C.S. 
RoMeO 
Roodkapje 
Rotown Magic 
Rotterdams Centrum voor Theater (RCTh) 
Rotterdams Hellendaal Muziekinstituut 
Rotterdams Jazz Orkest (RJO) 
Rotterdams Kamerorkest 
Rotterdams Philharmonisch Orkest (RPhO) 
Rotterdams Wijktheater 
Rotterdamse Poppenspelers 
Rotterdamse Schouwburg 
Rotterdamse Vereniging voor Amateurtheater (RVA) 
Russian School of Arts Matryoshka 
Sahne 
Scapino 
Siberia (Huis voor Jeugd- en Jongerentheater) 
Skyway 
Stichting KunstAccommodatie Rotterdam (SKAR) 
Stichting Kunstzinnige Vorming Rotterdam (SKVR) 
Stichting Rotterdam Festivals (publieksontwikkeling, excl uitburo) 
Stortvloed 
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The Young Arts Academie (Meneone Foundation) 
Theater Maatwerk 
Theater op Katendrecht 
Theater Zuidplein 
Theaterstraat, De 
Tortuca 
TRC Promotion 
V2_ Instituut voor de instabiele media 
Villa Zebra 
VIVID Vormgeving 
WaterFront 
Wensenwerk 
Wereld Muziektheater Festival 
Wereldmuseum Rotterdam 
Witte de With 
World Music & Dance Centre 
WORM 
Wunderbaum 
Zolderatelier Schiebroek 
Zomercarnaval Nederland 

 
Andere culturele instellingen in Rotterdam met een ANBI status:  
Bibliotheek Rotterdam 
Rotterdams Leeskabinet 
Stichting bevordering Kamermuziek 
Culturele promoties Rotterdam 
Rotterdam Connectie 
Gifted Art 
Historisch Genootschap Roterodamum 
Kamermuziekvereniging 
Kaus Australis 
Kunst en culturele samenwerking 
Kunst en cultuur initiatieven Charloise kerksingel 
Kunstbezit Koninklijke Nedlloyd 
Museum Oud Overschie 
Muzikc 
Open Monumentendag 
Philharmonisch Fonds 
Rotterdamse Museumnacht 
Symfonieorkest Rijnmond 
Rotterdam Young Ensemble 
Stichting tot beheer Museum Boijmans Van Beuningen 
Uitgeverij Duo/Duo 
Volkskracht Historische Monumenten 
Volkskracht Natuurmonumenten 
Stichting voor Graphische kunst Lucas van Leyden 
Vrienden van het Historisch Museum 
Vrienden van het Wereldmuseum 
Vrienden van het Natuurhistorisch Museum Rotterdam 
Vrienden van het OorlogsVerzetsMuseum 
Vrienden van het Rotterdams Jeugd Symfonie Orkest 
Zapp String Quartet 
Bevrijdingsfestivals 
Llink 
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Bijlage 5  Namen van leden van fondsbesturen en geverskringen in Rotterdam 
 
 
Ledenlijst Gilde van Bedrijfsbegunstigers van het Philharmonisch Fonds 2008/2009 
drs. M.R.G. Adriaansens, vestigingsleider PricewaterhouseCoopers Rotterdam 
J.C. Beerman MBA, directievoorzitter Rabobank Rotterdam 
M. Bezemer, commercieel directeur Theodoor Gilissen Bankiers N.V. 
L. Bikker, oprichter en directeur Bransonguevera 
mr. drs. L.A. Blok RA KPMG Accountants N.V. Rotterdam 
J.L. Brocades Zaalberg op persoonlijke titel 
drs. J.P.H. Broeders, voorzitter Raad van Bestuur Koninklijke Vopak N.V.  
drs. C.J. de Bruin RA, voorzitter Raad van Bestuur Middelland Beheer 
J.N.A. van Caldenborgh, algemeen directeur Caldic 
mr. T.L. Cieremans, partner/bestuurder NautaDutilh N.V. 
drs. K.J. de Clercq Zubli, directeur Vitol B.V. 
drs. W. Cordia en mw. drs. M.I. Cordia op persoonlijke titel 
drs. Y.P.W. Dejaeghere, algemeen directeur Technische Unie B.V. 
D.F. Doornbos, directeur Doornbos Equipment B.V. 
drs. P.E. van Dordrecht, directeur Hollandsche Bank-Unie N.V. 
R.J. Drake Nidera Handelscompagnie B.V. 
A.Q. van Eeghen, chief executive officer Van Hessen bv 
mr. A.G. van Essen, directeur lid van het Executive Team Marsh B.V. 
H.P. Feringa, president Stol Tankers B.V. 
A.G.J. Gruisen, algemeen directeur Spido 
A. van Herk Van Herk Groep 
mr. C.H. Knol, directeur Van Lanschot Bankiers Rotterdam 
drs. D.A.M. van der Kroft CFO Heijmans N.V. 
F.J. Lavooij Nedspice Holding B.V., bestuur Philharmonisch Fonds 
mr. M.A.P.C. van Loon, voorzitter Directie Electrabel Nederland n.v. 
R.M. Lubbers op persoonlijke titel 
H. Meijboom directeur Divisies Scheepvaart en Logistiek Broekman Groep 
mr. J.A. Meijerman, partner Holland Van Gijzen 
drs. M. Niggebrugge directeur Financiën Nederlandse Spoorwegen 
drs. M.B.J.M. van Nuland, chief commercial officer Aon Nederland 
drs. C.P.G. van Oostrom, algemeen directeur OVG Projectontwikkeling B.V. 
drs. O.F.J. Paymans, directeur Bloemers Nassau Groep,  
ing. M.C.J. van Pernis, voorzitter Raad van Bestuur Siemens Nederland N.V. 
mr. R. Pfeiffer, bestuur Loyens en Loeff N.V., bestuur Philharmonisch Fonds 
mr. A.M.J.J. van Rietschoten, directeur PureLegal 
mr. M.E.J. Salomons, lid directieraad Imtech N.V. 
ir. J. van Scherpenzeel, general manager Shell Pernis 
S.M.T. Schipper, directeur Royal Bank of Scotland Nederland,  
C.W.M.H. Schoenmakers MBA, voorzitter districtsdirectie ING Bank Rotterdam 
Th.M. Slingerland, algemeen directeur Alphatron Holding B.V. 
S.C. Tóth, president Tóco-Usa, voorzitter Philharmonisch Fonds 
drs. J.M. Valkier, algemeen directeur Anthony Veder 
ir. L. Visser, bestuurslid Royal Haskoning 
drs. A.H.M. Vredenbregt, partner Deloitte 
H. Völker Managing, director NIBC 
B. Vree, voorzitter Raad van Bestuur Smit Internationale N.V. 
drs. C.W. van der Waaij RA, voorzitter directie Unilever Nederland Holdings B.V. 
D.L. baron van Wassenaer, algemeen directeur MR de Monchy 
ing. D. van Well, voorzitter Raad van Bestuur Dura Vermeer Groep NV 
mr. M.C.D. Wesseling, partner Houthoff Buruma N.V. 
J. Westerhoud RA, president-directeur ECT 
drs. A. van der Wilden, bestuurslid Ernst & Young Tax Advisors 
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W.A. Willemstein MBA, chief executive officer Velocity Capital B.V. 
A. van ’t Wout, directeur Fondel Commodities B.V. 
 
Bestuur Stichting Museum Boijmans van Beuningen 2007 
mr. I.W. Opstelten, ere-voorzitter 
drs. C.O.A. baron Schimmelpenninck van der Oije, voorzitter 
drs. Sjarel Ex, secretaris 
drs. S.J. van der Goot, penningmeester 
A.F. Boumeester-van der Vorm 
mr. A.R. baron van Heemstra 
mr. E.W. Koning 
M.A. Kraaijeveld van Hemert-Peterich 
dr. J.R. ter Molen 
mr. C.W. de Monchy 
C.E. Vaandrager-van Beuningen 
drs. E.J.M. baronesse van Wassenaer-Mersmans 
 
Bestuur Stichting van Beuningen Peterich fonds 2007 
J. Peterich, voorzitter 
mr. P.A. van Onzenoort, secretaris 
drs. C.O.A. baron Schimmelpenninck van der Oije, penningmeester 
M.A. Kraaijeveld van Hemert-Peterich 
D.G. Peterich 
H. van den Brink 
M.E. Stijger 
 
Bestuur Stichting Lucas van Leyden 2007 
drs. C.O.A. baron Schimmelpenninck van der Oije, voorzitter 
drs. Sjarel Ex, secretaris 
drs. S.J. van der Goot, penningmeester 
 
Bestuur Stichting Willem van der Vorm 2007 
mr. C.O. van der Vorm, voorzitter 
A.F. Boumeester-van der Vorm, regent secretaris 
dr. R.J. Willink, regent conservator 
 
Bestuur Stichting Bevordering van Volkskracht 
mr. J.D. Loorbach voorzitter 
mr. E.W.Koning secretaris 
E. Sloot-ten Veldhuijs bestuurslid voor volksontwikkeling/vormingswerk/migrantenprojecten 
M. Ruys-Kroese bestuurslid voor sport, onderwijs, amateurmuziekbeoefening 
ir.M.D. Booij bestuurslid voor bouwkunde/architectuur 
M.J.F. Hudig bestuurslid voor muziek en andere kunstbeoefening 
C.P. Gerretsen, arts bestuurslid voor volksgezondheid 
drs.H.G.C. de Savornin Lohman-Willinge bestuurslid voor kinderbescherming/kinderzorg 
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Bijlage 6  Verslag symposium Cultuurmecenaat 
 
 

Verslag Symposium Cultuurmecenaat  
Zaal De Unie, 25 mei 2009 

 
Organisatie: Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur 
Gespreksleider: Bert van Meggelen 
 

1 Opening  
Hugo Bongers, secretaris Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur. 
 
Er is veel bekend over de Rotterdamse mecenassen van weleer. De stad is altijd innig 
verbonden geweest met het mecenaat. Dienstbaarheid aan de stad heeft de gevers 
gekenmerkt. Hoe uit het moderne mecenaat zich in de stad? Hoe kan het worden 
ingepast in het gemeentelijk cultuurbeleid? Deze dag gaat hier over. 
 

2 Cultuurmecenaat in Rotterdam 
Toelichting van het conceptadvies De warme hand door Marc Fonville en Tjeu Strous 
van de afdeling Advies. Het advies wordt eind juni 2009 gepubliceerd.  
 

3 Keynote De nieuwe Mecenas 
Dr. Renée Steenbergen, adviseur, stichter Geef om Cultuur en auteur van het boek 
De Nieuwe Mecenas. 
 
Het goede nieuws bij de economische recessie is dat het de tijd is om de bakens te 
verzetten. Culturele organisaties zouden particulieren kunnen benaderen voor 
ondersteuning. 
Toen zij zeven jaar geleden haar onderzoek begon bleek er een scheve verhouding te 
zijn tussen gevers en musea, 85% van de gevers bleek bereid een deel van de 
collectie te schenken, maar geen van de Nederlandse musea heeft (vergeleken met 
het buitenland) een eigen verzamelaarsclub. Er is weinig progressie gemaakt in het 
binden van particulieren aan musea. Dat was de reden voor de oprichting van Geef 
om Cultuur. Hiermee wordt een spreekwoordelijke handdruk gerealiseerd tussen 
gevers en cultuur.  
 
Gezondheidszorg, welzijn, internationale hulp en kerken zijn de belangrijkste goede 
doelen in Nederland. 3-5% wordt gegeven aan kunst en cultuur. Vergeleken met het 
buitenland is dit geen slechte score. Ook in de VS is de bijdrage van particulieren 
aan kunst en cultuur 5%. 
Kunst en cultuur heeft altijd iets uit te leggen. Verondersteld wordt dat de overheid 
zich hierover ontfermt. Daarnaast wordt kunst en cultuur gezien als elitair. In 
Engeland en de VS behoort kunst en cultuur vanzelfsprekend tot de non-profitsector. 
In Duitsland, Engeland en Frankrijk is men steeds meer bezig met de vraag hoe de 
burger meer kan worden betrokken bij de non-profitsector: de civil society. 
Bijdragen via belastingafdracht moet plaatsmaken voor directe bijdragen (warme 
hand). Uit algemene middelen worden in Nederland de exploitatiekosten van 
culturele instellingen door de overheid gefaciliteerd, de burger betaalt hiervoor 
belasting. 
Met Thatcher ging in Engeland het maximale belastingtarief van 80% naar 40%. 
Daardoor groeide het besef van burgers dat ze zelf meer konden bijdragen aan de 
samenleving. Hiervoor werd een campagne ingezet die drie jaar duurde: Get Britain 
giving. Het individu zou het verschil moeten maken of het nu kleine of grote 
bijdragen betreft. In Nederland zijn uitstekende fiscale aftrekmogelijkheden voor 
giften, echter nog te weinig bekend. 
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Steenbergen schreef een serie artikelen over deze tendens in het NRC Handelsblad 
en het Financieel Dagblad. Waarom liep Nederland achter? Tot de jaren veertig 
hadden particulieren een initiërende rol in kunst en cultuur, maar dat kwam omdat 
de overheid nog een geringe rol speelde. De algemene middelen waren minimaal in 
vergelijking met nu. 
Fondsen op Naam laten zien dat de geefbereidheid er is en dat gevers hun naam er 
aan willen verbinden. In de jaren zestig en zeventig was dat niet bon ton. Dit gaf 
stof voor het boek De Nieuwe Mecenas. 
Steenbergen benaderde gevers en niet professionele wervers, ambassadeurs uit het 
bedrijfsleven. Een bekende naam is Morris Tabaksblat. Hij zette zich zeer in voor het 
Mauritshuis. 
Hij droeg zijn visie uit in het bedrijfsleven. Tabaksblat vond Nederlandse besturen 
van ondernemingen te passief. Ga aan het werk, geef en spreek je netwerk aan. 
Nederlandse ondernemers blijken nu wereldwijd gulle gevers voor kunst en cultuur. 
Er is een mecenaattraditie in Rotterdam. 
Naast de ondernemers tekenden zich in het onderzoek drie nieuwe groepen gevers 
af: 
• De babyboomers die nu met pensioen gaan. Opgegroeid in de niet overvloedige 

naoorlogse periode. Ze willen geven bij leven en concentreren zich op multiple 
giving. Ze kiezen geefdoelen waar ze zelf plezier aan beleven. De kunst en 
cultuursector is interessant. Zichtbaar in een fonds als Turing Foundation. 

• Jongeren 35-50 jaar In de financiële sector en de advocatuur hebben deze 
mensen al op jonge leeftijd een goed inkomen verdiend. Deze generatie vindt het 
niet meer vanzelfsprekend dat de overheid alles doet. De civil society is hun 
generatie. Het is wel een zakelijke generatie die zegt: What’s in it for me? Zij 
hebben belang bij een goed netwerk. Dat moet hen worden geboden. 

• Vrouwen zijn grotere kunst en cultuurliefhebbers dan mannen, zo blijkt uit 
onderzoek. 92% van de erfgenamen in de wereld is vrouw. Zij leven langer, en 
eerst erft de vrouw en daarna de kinderen. Vrouwen zonder kinderen zijn 
doelgroep nummer 1. 

 
Over de verhouding publiek privaat.  
Van de banken moeten we het de komende tijd niet hebben. Directeur-eigenaren 
zijn belangrijk. De Rotterdamse haven is niet meer belangrijk. Er moet een nieuwe 
groep worden aangeboord, het mkb, de middelgrote en kleinere ondernemers. Zij 
hebben contact met de lokale wereld van kunst en cultuur.  
Publiek private samenwerking gebeurt nog heel weinig. Met hefboomsubsidie 
(matchen) zou meer kunnen worden bereikt. Een ander aspect is het cynisme bij 
verzamelaars. De tendens bij musea is nog: Zelf kopen is leuker dan krijgen en je 
hoeft geen dankjewel te zeggen. 
Het centrum Geef om Cultuur is gericht op de kleinere kunstorganisaties. Onderneem 
activiteiten gezamenlijk. Verzamelaars zijn veelal realistisch. Niet alles kan worden 
ondergebracht bij musea. Geef om Cultuur beschikt over een database waar 
particulieren hun werken onder de aandacht kunnen brengen.  
Organisaties moeten beseffen dat het om meer gaat dan geld. De huidige crisis biedt 
een noodzaak om te veranderen. 
Op een vraag of bij gevers ook ‘kleur’ is te zien, zegt Steenbergen dat bijvoorbeeld 
bij de ‘non domestic foreigners’, die hier geen belasting betalen, graag iets willen 
terugdoen voor de maatschappij. 
Twee door de overheid opgerichte investeringsmaatschappijen hadden maar een kort 
bestaan. Hoe kwam dit? het ging om Stichting Kunst en Meerwaarde en PAKC. Dit 
waren investeringsmaatschappijen die het gat wilden vullen tussen profit en non-
profit. Dit aanbodgestuurde instrument bleek uiteindelijk niet zo nodig te zijn in het 
veld. Het is aan de partijen zelf. Alles wat er tussen wordt gezet is minder direct. 
Rechtstreekse CV constructies met particulieren werkt beter dan het Triodos 
Cultuurfonds. Vindt die constructies waarin het geefelement blijft. Om deze reden 
ontwikkelde Steenbergen Geef om Cultuur.  
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4 Verslag van twee workshops 
 
• Organisatie en onderhoud van vriendenclubs door Peter Inklaar, 

programmaleider Cultuurmecenaat bij Kunst & Zaken. 
 
Anders dan het op bepaalde personen toegesneden mecenaat staat het werken met 
een vriendenvereniging voor een instelling onderaan de mecenaatsladder. En dat 
vooral omdat over de opbrengsten in financiële zin geen rooskleurige verwachtingen 
mogen bestaan. Vriendenverenigingen kosten soms meer geld dan ze opbrengen. 
Voor het werven van vrienden (een permanente bezigheid voor de organisatie) 
moeten aanzienlijke kosten worden gemaakt. Gelet op de bekende gegevens over de 
duur van het lidmaatschap bedragen de wervingskosten gemiddeld de helft van de 
totale revenuen. Daarnaast zijn er de jaarlijkse kosten van de vriend (communicatie, 
kortingen, bijeenkomsten e.d.). Per saldo houdt de instelling daar weinig tot niets 
aan over. Waarom dan toch een vriendenvereniging? Vier redenen: 
- betere inbedding van de instelling in de samenleving; 
- een vriendenvereniging zorgt voor een groot netwerk van persoonlijke contacten; 

uit die contacten kan wel degelijk interessant mecenaat voortkomen; 
- vrienden zijn goede vaste klanten van de instelling, nemen het product af (kopen 

kaartjes, bezoeken voorstellingen, kopen in de winkel e.d.); 
- tussen de vrienden kan, hoe onvoorspelbaar ook, anoniem een grote schenker 

zitten. 
 
Investeren in vriendenverenigingen loont dan ook de moeite als de instelling er maar 
geen directe financiële verwachtingen van heeft. Advies: geen lidmaatschap voor het 
leven aanbieden (daar legt de instelling altijd fors op toe). Voorts: investeer in het 
opbouwen van een jongeren(vrienden)vereniging. Dit loont op termijn.  
 
Anders dan in Angelsaksische landen doen wij in Nederland weinig met sterk 
gedifferentieerde lidmaatschapstarieven. In de VS wordt heel veel aandacht gegeven 
aan het regelmatig ‘opwaarderen’ van de bijdragen van de vrienden. Het idee is dat 
mensen in de loop van hun werkzame leven meer geld te besteden hebben en dan 
ook meer kunnen en willen betalen voor het lidmaatschap. Daartoe worden ze dan 
ook actief aangespoord. In Nederland gebeurt dit niet, daar hebben we ook de 
menskracht niet voor. 
 
Ten slotte: hang de vriendenvereniging op een heldere manier aan uw organisatie 
(eventueel in een aparte rechtsvorm) en zorg voor een goede coördinatie tussen de 
instelling en de vriendenvereniging. 
 
• Benadering van gevers door Dirk Evers en Bas van den Bosch van B&D Funding, 

een Rotterdamse organisatie die voor culturele evenementen de sponsorwerving 
en fondsenwerving verzorgt. 

 
B&D Funding, sinds 2001: bureau voor sponsoring en fondswerving en opstelling van 
projectvoorstellen. Onder de klanten/opdrachtgevers: North Sea Round Town, 
Redsound festival, Kunstbende in Rotterdam en opdrachtgevers in Breda.  
Naar eigen zeggen heeft het bureau nog relatief weinig ervaring met mecenassen. 
Er volgt een korte samenvatting van de gebruikelijke stappen in de ontwikkeling van 
een projectplan, van ambitie/idee, via onderzoek naar draagvlak, belang van het 
project, de vraag wat-en-voor-wie naar de financieringsstrategie: bijdragen van 
deelnemers, inkomsten (uit diverse bronnen), subsidie, sponsoring en mecenaat. 
Voor wat betreft de bijdragen uit (grote) fondsen heeft B&D reeds vastgesteld dat, 
afgezien van hun geïnstitutionaliseerde werkwijze (veel papierwerk), juist zij zich op 
dit moment merkbaar terugtrekken op de eigen regels, immers: er is een 
economische malaise. 
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Voor wat betreft de benadering van mecenassen, zoals die middag in verschillende 
bewoordingen al eerder gezegd, uit de presentatie van B&D:  
• Mecenassen zijn particulieren met hun hoogstpersoonlijke vermogen, passie en 

interessegebieden en van daaruit vaak ook specifieke inhoudelijke deskundigheid. 
Het gaat er voor instelling en mecenas om de juiste manier te vinden om te 
ontvangen, c.q. te geven. 

• De vragende instelling dient de mogelijke mecenas te benaderen vanuit een hoog 
niveau in de organisatie: de directeur of een vooraanstaand lid van het 
betreffende bestuur/Raad van Toezicht. Dit werk kan niet worden overgelaten 
aan medewerkers lager in de organisatie en zeker niet aan buitenstaanders. 
“Dicht bij het hart van de organisatie” (Renée Steenbergen; later in het gesprek 
met de zaal).  

• Het is van belang om het (eigen) netwerk in kaart te brengen. 
• De instelling dient met de mecenas een relatie op te bouwen en die goed te 

onderhouden. 
• Benader de mecenas individueel en niet als groep. 
• De instelling doet er goed aan om de mecenas een concrete vraag voor te leggen, 

wellicht een concreet project met een afgebakende omvang en duur. B&D: het 
blijkt dat vragende instellingen daar moeite mee hebben; vragen is niet hetzelfde 
als bedelen; wees niet ál te bescheiden, maar overvraag zeker niet.  

• Besteed aandacht aan de mecenas! Zeg dus ook netjes dank u wel op gepaste 
momenten. 

 
Uit gesprek met de zaal: 
• Een extern bureau kan optreden als bemiddelaar tussen instelling en mecenas 

door middel van coaching. 
• Frits Loomeijer (Maritiem Museum) vertelt dat zijn ervaring met persoonlijke 

inzet als directeur om mecenassen te werven en de relaties te onderhouden, 
gewoonlijk dreigt te bezwijken onder tijdsdruk en daarmee gebrek aan 
continuïteit. Hij betreurt dat als gevolg daarvan de relatie met mecenassen te 
vaak op ad hoc-basis moet rusten en hij ervaart een gevoel van onmacht omdat 
dit leidt tot het verguisde ‘inleveren en wegwezen’.  

• Jan Krediet (adviseur van bedrijven in mkb) onderstreept het belang van 
continuïteit in de relatie. 

• B&D Funding: ‘geversmomenten’ zijn wel in te plannen. 
• Renée Steenbergen: Zorg ervoor het momentum te behouden zodat het proces 

niet steeds opnieuw hoeft te worden aangevangen. En zorg voor capaciteit in de 
organisatie om de relatiegroepen te beheren/onderhouden. 

• Heleen de Jong (Museum Boijmans Van Beuningen) noemt in dit verband de 
mogelijkheden om contact te onderhouden via activiteiten van de 
vriendenvereniging, met een regulier programma. 

• Coen Schimmelpenninck van der Oije (mecenas) wijst erop dat er een beduidend 
verschil is tussen ‘vrienden’ in vereniging en mecenassen, en dat het van groot 
belang is goed inzicht te hebben en te houden in de samenstelling van beide 
‘groepen’, dus: analyse van de netwerken.  

• Vraag van iemand van een huiskamerinitiatief op Zuid: tips voor kleine instelling, 
a.u.b. B&D Funding: op enig moment de vraag toch gewoon stellen, bouw je 
netwerk, indachtig het feit dat een groot en ‘gewichtig’ netwerk een enorme 
waarde heeft.  

• Carola Heeremans (Rotterdams Kamerorkest) ervaart het als een lastige opgave 
om middelen te verwerven en bóven het niveau van het gemeentelijk subsidie uit 
te komen.  

• Jan Krediet herneemt het onderwerp continuïteit met de aanbeveling blijvend 
aandacht te besteden aan (onderhoud van) het netwerk, de relatie en daarop te 
reflecteren: “Iedereen heeft iemand nodig om tegenaan te lullen waar ‘ie mee 
bezig is….” De mecenas verdient dus aandacht uit overwegingen van 
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relatiebeheer, maar aangezien dat contact er toch is/moet zijn, kan de 
instelling/directeur het ook opvatten als een plezierig contact.  

• Lydia Harmsen (projectleider sponsor- en fondsenwerving de Doelen): voor de 
verbouwing van de Grote Zaal levert het echtpaar De Bruijn uit verknochtheid aan 
de Doelen een substantiële bijdrage voor renovatie van de ring. Werving in het 
netwerk van de leden van de Raad van Toezicht van de Doelen heeft beduidende 
bijdragen opgeleverd, deels via de gewone vriendennetwerken van die leden – 
zelfs met een zekere gretigheid. Het is van belang ook de langere termijn in het 
oog te houden: handhaven van de banden verder dan het ene project; de baat op 
een langere termijn van betrokkenen bij een investering is niet goed te overzien. 
Harmsens uiteenzetting over de gunstige uitwerking van kennis over 
mecenaswerving uit de praktijk in de VS moest worden afgebroken vanwege de 
tijd. 

 
5 Paneldiscussie 

 
Deelnemers: 
- Melanie Post van Ophem, voorzitter Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur 
- Lydia Harmsen, projectleider fondsenwerving en sponsoring de Doelen 
- Jan Loorbach, voorzitter Stichting Bevordering van Volkskracht 
- Helma Leonard-Strien, notaris en estateplanner bij Kooijman Lambert Notarissen 
- Renée Steenbergen 
 
Na een inleidend rondje volgt een korte reflectie op de film ‘Ik ben ook mecenas’. 
Jan Loorbach stelt dat in de film het initiatief voor geven bij de mecenas ligt, niet 
bij de ontvangende instelling, en vraagt zich af hoe dat kan worden omgedraaid. 
Renée Steenbergen antwoordt dat gevers niet per se veel contact hebben met de 
kunstwereld, dus is de vraag hoe eventuele mecenassen in kaart gebracht kunnen 
worden.  
Bert van Meggelen wil weten wat de redenen zijn voor het maken van dit advies. 
Melanie Post geeft aan dat de dienst Kunst en Cultuur om dit advies heeft gevraagd. 
Het is belangrijk te weten hoe de geefcultuur in elkaar zit en welke gelden er buiten 
die van de gemeente omgaan in de kunstwereld. Er wordt op zeer veel niveaus 
gegeven en er bestaat een levendige geefcultuur.  
 
Stef Oosterloo stelt dat de dienst Kunst en Cultuur wil weten of er voldoende 
gebruik gemaakt wordt van de mogelijkheden op het gebied van geven aan kunst en 
cultuur. Het is altijd een bepaald segment van de kunstsector dat de gelden 
ontvangt en de vraag is of dit nog wel van deze tijd is.  
Renée Steenbergen heeft het in dit kader over een wisseling van posities, omdat er 
straks minder geld voor kunst beschikbaar is vanuit de overheid. Het Nederlandse 
belastingmodel zorgt ervoor dat mensen kritisch zijn in het geven van geld.  
Arjo Klamer duidt het verschil tussen sponsor en mecenas: de eerste gaat voor 
rendement, wil dat het iets oplevert, de tweede doet het voor niets. Maar hij vraagt 
zich af of dit in de praktijk niet door elkaar heen loopt. Lydia Harmsen beaamt dat, 
maar vindt dat er bij de mecenas wel altijd sprake is van een persoonlijk verhaal, 
van betrokkenheid. Melanie Post vindt dat het inderdaad door elkaar loopt. Een 
verschil is echter dat de mecenas vaak iets als tegenprestatie krijgt aangeboden, 
maar daar wordt vaak geen gebruik van gemaakt. De relatie tussen gever en 
ontvanger begint als sponsorrelatie, maar verschuift naar die van instelling - 
mecenas.  
Er volgt een discussie over ondernemers of particulieren als mecenas. Sigrid Hemels 
geeft een heldere uitleg over fiscale regelingen. Bert van Meggelen wil weten welke 
adviezen de sprekers hebben voor de schrijvers van het advies van de Rotterdamse 
Raad voor Kunst en Cultuur. Renée Steenbergen wijst er op dat de kost voor de baat 
uitgaat.  
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Om mecenassen aan te trekken en te behouden moeten instellingen de mensen en de 
middelen hebben. Daar bestaan geen subsidies voor dus moet er aandacht komen 
voor de moeilijkheid van het overbruggen van die situatie. De instellingen willen 
wel, maar krijgen het niet gefaciliteerd.  
Als ze dat niet verder uitwerken, met of zonder hulp, blijft het bij korte acties. 
Volgens Helma Leonard-Strien moeten instellingen zich realiseren dat eventuele 
schenkingen in het eigen bezoekersbestand zitten. Veel meer dan het fiscale 
voordeel geldt de betrokkenheid van de gever. Maak hiervan gebruik.  
 
Haar advies is om te focussen op het onderhouden van contacten en altijd te 
bedanken voor giften.  
Bert van Meggelen wil weten of zij als notaris gevers zou kunnen sturen in hun 
keuze. Haar antwoord is dat zij altijd bekijkt waar de belangstelling van de gever 
ligt en dat zij wat dat betreft onpartijdig is. Jan Loorbach stelt dat instellingen goed 
moeten nadenken over de continuïteit van de relatie met de mecenas en dat de 
mecenas niet altijd geloofd moet worden als die zegt niet te verwachten iets voor 
zijn giften terug te zien. Lydia Harmsen vindt dat instellingen naar de gever toe 
open moeten zijn in de doelstellingen die zij willen bereiken. En er moet personeel 
zijn om de veranderingen van binnen uit mogelijk te maken.       
 
Aan Melanie Post vraagt Bert van Meggelen wat er met het advies moet gebeuren.  
Zij wil dat het de markt verder helpt. Het kan geen kwaad om in kaart te brengen 
hoe het culturele veld in elkaar steekt om zo boven te krijgen welke organisaties 
aansluiten bij de belangstelling van de gever. Daarnaast moet het advies steun 
bieden aan instellingen, zodat zij een brug kunnen slaan naar een beleid dat 
aansluit bij de mogelijkheden binnen de geverscultuur.  
 
Arjo Klamer vindt dat er benadrukt moet worden dat het mecenaat een Rotterdamse 
traditie is en dat het mecenaat echt nodig is. Culturele instellingen kunnen niet 
alleen maar focussen op subsidies, er moet een mentaliteitsverandering 
plaatsvinden. Organisaties moeten zich meer richten op mensen die geïnteresseerd 
zijn.  
 

6 Sluiting  
Melanie Post van Ophem 
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Websites van de belangrijkste fondsen 
 
 
Stichting Bevordering van Volkskracht (algemeen) 
www.volkskracht.nl     
 
Bevordering van Volkskracht (fonds) 
www.volkskracht.nl/Volkskracht/Volkskracht.htm
 
Stichting Bekker–la Bestide-Fonds 
www.volkskracht.nl/Bekker/bekker.htm
 
J.E. Jurriaanse Stichting 
www.volkskracht.nl/Jurriaanse/jurriaanse.htm
 
Stichting Volkskracht Historische Monumenten 
www.volkskracht.nl/Historische/historische.htm
 
Prins Bernhard Cultuurfonds 
www.cultuurfonds.nl 
 
VSB Fonds 
www.vsbfonds.nl  
 
VSB Fonds regio Zuid-West 
www.vsbfonds.info/content/het_vsbfonds/organisatie/afdelingen/zuidwest
 
Stichting Cultuurfonds Bank Nederlandse Gemeenten 
www.bng.nl/smartsite.shtml?id=52417
 
Stichting Job Dura Fonds 
www.jobdurafonds.nl
 
Fleur Groenendijk Foundation 
www.pg2.nl  
 
SNS Reaal Fonds 
www.snsreaalfonds.nl  
 
VandenEnde Foundation 
www.vandenendefoundation.nl  
 
Stichting Doen 
www.doen.nl/cultuur  
 
Stichting Mama Cash/TIJL Fonds 
www.mamacash.nl  
 
Mr. A. Fentener Van Vlissingen Fonds 
www.fentenervanvlissingenfonds.nl  
 
Prins Claus Fonds 
www.princeclausfund.org/nl/index.html
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