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1. Bericht directeur/bestuurder 
Met het publiek rijen dik voor de deur en een verrassend en veelzijdig programma op stapel 
startte de Kunsthal 2020. Een jaar dat door het rondwarende virus zo anders is verlopen dan ver-
wacht. Het Kunsthal team en haar vele partners zijn de uitdaging met vereende krachten en veel 
creativiteit aangegaan. Gezien de complexe omstandigheden hebben wij het jaar zowel inhoude-
lijk als financieel goed afgesloten. Uiteindelijk wisten 150.000 bezoekers de Kunsthal te vinden.  
 
Eerst terug naar het mooie begin van het jaar met het spectaculaire Thierry Mugler: Couturis-
sime en Meesterlijk, de samenwerking met Museum Boijmans Van Beuningen. En de laatste we-
ken van de publiekslieveling Joost Swarte niet te vergeten. In februari vierden we onze laatste 
live-opening van de fotografietentoonstellingen Extase en Hoek van Holland.   
 
Wij waren druk in de weer met de voorbereidingen van Extra Large toen bekend werd dat het 
land op slot ging. Op 13 maart sloot de Kunsthal haar deuren. Terwijl de wereld tot stilstand 
kwam, bleven wij achter de schermen constant schakelen. Het veiligstellen van de vele bruikle-
nen voor Black Album / White Cube was een grote klus, evenals het aanpassen van het gebouw 
naar de anderhalvemeterealiteit. Toen de Kunsthal op 1 juni weer open mocht, waren we er klaar 
voor. Al snel wist het publiek ons weer te vinden.  
 
Noodgedwongen deden wij grote ingrepen in het tentoonstellingsprogramma. Twee kostbare 
projecten werden geannuleerd en de grote najaarstentoonstelling Calder NOW  verplaatsten wij 
naar het najaar van 2021. Dankzij de flexibiliteit van partners en bruikleengevers konden we Ex-
tra Large en Black Album / White Cube verlengen tot januari 2021. Met deze ingrepen en over-
heidssteun in de vorm van NOW hebben wij grote financiële schade weten te voorkomen. Verdere 
noodsteun bleef tot nu toe uit vanwege de gezonde financiële positie van de Kunsthal.  
 
Ondanks de vele beperkingen hebben we een programma neergezet dat op het enthousiasme van 
ons publiek kon rekenen en waar de pers niet over uitgepraat raakt. MatchMaker speelde in op 
de lockdown met een on- en offline TikTok-performance als ode aan samenwerking in tijden van 
social-distancing. Op de achtergrond begon de rode bal van Kunsthal Light kunstenaar Sil Krol 
weer te rollen. De publiekstrekker Extra Large toonde aan dat textielkunst verre van stoffig en 
juist heel populair is. Black Album / White Cube remixte de wereld van popmuziek en beeldende 
kunst. Een aansprekend onderwerp, zo bleek ook uit de grote respons op de aan de tentoonstel-
ling gekoppelde winactie met Nationale Nederlanden en Fresh ’n Rebel.  
 
Juist in een tijd waarin we tot afstand gedwongen worden, was All you can Art  weer een school-
voorbeeld van de verbindende kracht van kunst. Summerschool deelnemers, wethouders, jonge 
en oude kunstenaars dompelden zich samen onder in de kleurrijke tsunami van kunst die het Au-
ditorium overspoelde. Ook vanuit gastlocatie Kunstruimte Crooswijk gingen wij actief aan de slag 
met het leggen van nieuwe verbindingen. Op naar een duurzame toekomst en vaste locatie in de 
stad! 
 
In het najaar herstartten wij het publieksprogramma Kunsthal LIVE met live publiek in de Kunst-
hal. Zo waren de Naked Tour en Kunstkoppels ook op anderhalve meter afstand een succes. We 
experimenteerden met online/offline versies van onze programma’s. Vanuit vele huiskamers de-
den kinderen mee met See you later Illustrator!. De online Masterclass met Lidewij Edelkoort 
trok ruim 670 kijkers. Het educatieproject Kunstbuzz  beleefde de eerste online editie. Hierdoor 
bereikten wij in korte tijd ruim 5.000 schoolkinderen uit heel Nederland en zelfs Aruba.  
 
In september opende For Your Eyes Only, de collectie amateur blootfotografie die het NOS-acht-
uurjournaal haalde. In My Brexit 52/48 toonde Merlin Daleman een uiterst actueel en indringend 
verhaal van een verdeeld Groot-Brittannië. Ook met de Stadstekenaars en Stil Leven zitten we 
midden in de actualiteit. Drie stadstekenaars en vijf fotografen legden Rotterdam vast tijdens de 
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eerste lockdown. Beide projecten werden geïnitieerd met het idee dat de uiteindelijke presentatie 
van het werk een terugblik zou zijn op een voorbije tijd. Niets is minder waar.  
 
De waardering voor de Kunsthal is groot, zo bleek ook uit het positieve advies op ons cultuurplan. 
In november nam de gemeenteraad het advies, inclusief een gedeeltelijke verhoging van de sub-
sidie, over. Wij zijn zeer verheugd over de verlenging van de samenwerking met ING, die in 2021 
wederom onze hoofdsponsor is. Tevens wil ik onze vele andere partners bedanken voor het ver-
trouwen dat zij ook in deze bijzondere tijd in de Kunsthal toonden. Mede dankzij de betrokkenheid 
van kunstenaars, musea, bruikleengevers, partners, bedrijven, fondsen, donateurs, de BankGiro 
Loterij, Stichting Droom & Daad, de gemeente, onze ambassadeurs, de (culturele) samenwerkin-
gen regionaal, nationaal en internationaal, de Vrienden van de Kunsthal en alle bezoekers, heb-
ben we er ondanks alles een mooi jaar van gemaakt.   
 
De start van 2021 verloopt minder goed dan gehoopt. Onze deuren zijn wederom gesloten. Op-
nieuw moeten wij ingrepen doen in ons tentoonstellingsprogramma. Hoe lang de maatregelen 
aanhouden en wat de effecten precies zullen zijn, is nu nog niet aan te geven. Wij werken met 
verschillende scenario’s om op adequate wijze te kunnen reageren op de ontwikkelingen. Ons 
publiek heeft veel om naar uit te kijken. De tentoonstelling We Are Animals brengt dierlijke crea-
ties van ruim dertig hedendaagse kunstenaars samen en reflecteert op de verhouding tussen 
mens en dier. Ook de multimediale tentoonstelling Youthquake, over het tijdloos verlangen naar 
eeuwige jeugd, staat te wachten op bezoekers. In de tussentijd blijven we met online program-
mering in contact met ons publiek. We kijken enorm uit naar de grote najaarstentoonstelling Cal-
der NOW, waarin wij de onuitwisbare invloed van de moderne meester op de hedendaagse kunst 
laten zien.  
 
De Kunsthal heeft een voortrekkersrol op het gebied van inclusie. Het ligt immers in onze missie 
besloten een zo groot en divers mogelijk publiek te betrekken bij kunst en cultuur in de breedste 
zin van het woord. In onze programmering en bij de keuze van samenwerkingspartners hebben 
wij nadrukkelijk aandacht voor diversiteit op het gebied van gender en culturele achtergrond. Een 
mooi voorbeeld is de tentoonstelling Ballroom, tijdens Rotterdams Pride. Onder aanvoering van 
de werkgroep diversiteit & inclusie zullen wij het komend jaar verdere stappen zetten op het ge-
bied van publiek, partners, programma en personeel. Verder staat 2021 in het teken van de voor-
bereidingen van ons 30 jarig jubileum dat wij in 2022 vieren.  
 
De Kunsthal dankt haar succes grotendeels aan de bevlogenheid en betrokkenheid van een zeer 
klein team dat grote resultaten neerzet. Dus besloten wij al in de eerste lockdown geen van onze 
medewerkers vanwege corona te laten gaan. We kunnen simpelweg niemand missen. Ik dank het 
team voor hun flexibiliteit en onverminderde inzet in dit bewogen jaar.  
 
Ook gaat een groot woord van dank uit aan de raad van toezicht voor hun steun en advies, wat er 
toe heeft bijgedragen dat wij het jaar naar omstandigheden toch hebben kunnen afsluiten. 
 
Inmiddels is bekend geworden dat Nathanja van Dijk haar taken per 15 maart 2021 neerlegt (zie 
het bericht van de raad van toezicht). Onder Nathanja’s leiding is een succesvolle Cultuurplan-
aanvraag gedaan en een veelzijdig ‘Kunsthalwaardig’ programma neergezet in een lastige tijd. De 
organisatie bedankt Nathanja voor haar energie en inzet voor de Kunsthal en wenst haar veel 
succes met haar toekomstplannen. 
 
 
Herman van Karnebeek  
Zakelijk directeur Kunsthal Rotterdam 
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2. Bericht voorzitter raad van toezicht  
Constateerden wij vorig jaar dat 2019 een turbulent jaar was geweest, dit jaar bleek dat het nog 
veel turbulenter kon. Wij kijken dan ook met gemengde gevoelens terug. Wij zijn trots op het per-
soneel van de Kunsthal dat de steeds veranderende en moeilijke omstandigheden op professio-
nele, flexibele en vooral betrokken wijze het hoofd heeft geboden en toch een Kunsthal-waardig,  
contrastrijk en verrassend programma wist te presenteren. Voor geplande activiteiten die niet 
door konden gaan werden nieuwe creatieve, vaak online, varianten gebracht. De pers en bijna 
150.000 bezoekers waren enthousiast. Een mooi resultaat in een jaar waarin wij ongeveer vier 
maanden dicht waren en zes maanden met grote beperkingen hebben gewerkt. Maar er zijn ook 
tentoonstellingen geschrapt. Een groot deel van de Kunsthal Live programmering en educatieve 
activiteiten kon helemaal niet doorgaan. En het Kunsthalcafé is al veel langer dan vier maanden 
gesloten. Wij realiseren ons dat dit grote impact heeft (gehad) op veel van onze partners en leve-
ranciers  Wij hopen dat zij allen deze moeilijke periode zo goed mogelijk zullen doorstaan. Graag 
bedanken wij iedereen die dit jaar betrokken is geweest bij alles wat we wel hebben kunnen 
doen, in het bijzonder: kunstenaars, kunstinstellingen, de gemeente, sponsors, fondsen, leveran-
ciers en donateurs 
 
Werkzaamheden  
De RvT is vijf maal formeel bijeengekomen. Behalve tijdens de vakanties overleggen de voorzitter 
van de RvT en de directie maandelijks. Er is ieder kwartaal overleg tussen de directie en de finan-
ciële commissie. In dit overleg wordt de financiële stand van zaken besproken. De RvT ontvangt 
regelmatig (eerst wekelijks, later met grotere tussenpozen) updates per mail over de (be-
heers)maatregelen die de directie neemt in verband met de coronapandemie. Veel van de gebrui-
kelijke contactmomenten tussen leden van de RvT en medewerkers zijn dit jaar helaas vrijwel 
geheel weggevallen. Het meest besproken onderwerp in de RvT-vergaderingen was de corona-
pandemie en haar inhoudelijke een bedrijfsmatige gevolgen. De belangrijkste onderwerpen waar 
over is gesproken, zijn: 
 
- In maart is de jaarrekening 2019 goedgekeurd. De (financiële) gevolgen van de coronapande-

mie en de te nemen beheersmaatregelen worden uitgebreid besproken. Verschillende liqui-
diteitsprognoses, bij een relatief gunstige ontwikkeling tot een zeer negatieve ontwikkeling 
met langdurige periodes van sluiting in  2020 en 2021, worden besproken. Verder wordt be-
sloten om de grote zomertentoonstelling te annuleren en de grote najaarstentoonstelling 
een jaar uit te stellen. Hiermee wordt een substantiële kostenreductie gerealiseerd.  

- In juni geeft Nathanja van Dijk, de nieuwe algemeen directeur, haar ‘100 dagen’ presentatie. 
De meerjarenbegroting wordt besproken, evenals de aangepaste liquiditeitsprognose. De, in 
overleg met de RvT, gewijzigde fondsenwervingsstructuur wordt gepresenteerd. Besloten 
wordt om de prijs van een regulier ticket voor een volwassene per 1 januari 2021 te verhogen 
naar € 16,50. 

- In juli is de jaarlijkse strategievergadering met de directie. Deze staat in het teken van de 
(middel)lange termijn gevolgen van de coronacrisis. Ook worden nieuwe liquiditeitsscena-
rio’s en kostenreducties besproken. De herziene risicomatrix wordt goedgekeurd. 

- In oktober worden opnieuw de liquiditeitsscenario’s besproken. De algemeen directeur doet 
verslag van de strategiedag van het inhoudelijk team van de Kunsthal. Een uitkomst van deze 
dag is dat de afdeling Educatie, waarvan het hoofd al sinds december 2019 ziek thuis zit, ver-
sterkt moet worden. Ook als dat ten koste zou gaan van het voor het programma beschikbare 
budget. De RvT kan zich daar in vinden. Er wordt een algemene presentatie gegeven door het 
hoofd marketing. Ook is het liftendossier, dat opgelost leek, weer besproken. Met de komst 
van nieuwe mensen bij de gemeente heeft deze een ander standpunt ingenomen en is daar-
mee de facto teruggekomen op de afspraken over het mediationproces, waar met de vorige 
gesprekspartners bij de gemeente overeenstemming was bereikt. Daarmee is het dossier 
terug bij af en blijven de slecht functionerende liften een groot punt van zorg, en doet afbreuk 
aan onze reputatie.  
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- In december wordt de begroting voor 2021 goedgekeurd. Er is een presentatie van het cura-
torenteam over het (beoogde) programma voor 2021 en 2022. De zakelijk directeur, Herman 
van Karnebeek, geeft een update over het veiligheids- en beveiligingsbeleid en het verzeke-
ringspakket wordt besproken. Ook wordt besloten om de jaarlijkse zelfevaluatie te verplaat-
sen naar de extra RvT vergadering die begin februari 2021 zal worden gehouden. Deze heeft 
inmiddels plaats gevonden. De belangrijkste conclusies waren dat de onderlinge communi-
catie ook in de huidige complexe situatie goed is gebleven, maar dat er minder contact is ge-
weest met de medewerkers van de Kunsthal. Dit laatste is een belangrijk aandachtspunt 
voor 2021. 

 
Wijziging bestuur 
In goed overleg met de raad van toezicht is besloten dat Nathanja van Dijk haar taken als direc-
teur/bestuurder van Kunsthal Rotterdam per 15 maart 2021 neerlegt. Zij heeft zich het afgelopen 
jaar onder meer ingespannen voor het neerzetten van de plannen voor de nieuwe Cultuurplanpe-
riode. Onder haar leiding zijn er verschillende off- en online initiatieven gestart. Met de flexibele 
programmering heeft zij de Kunsthal door een moeilijke periode geloodst. De raad van toezicht 
spreekt haar dank uit voor haar inzet. 
 
Tot slot 
De Kunsthal is dit eerste coronajaar relatief goed door gekomen, dankzij de in voorgaande jaren 
opgebouwde reserves en natuurlijk de NOW-steun. En ondanks het feit dat de Kunsthal geen 
aanspraak kon maken op extra steun door de gemeente of andere culturele steunpakketten. Wij 
voorzien dat 2021 financieel veel zwaarder zal worden dan 2020 en dat daarmee ook voor de 
Kunsthal de bodem van de reserves in zicht zou kunnen komen.  
 
Alles in ogenschouw genomen is de RvT van mening dat zij in 2020 adequaat toezicht heeft ge-
houden op de directie en de wijze waarop zij de organisatie aanstuurt. Er is geen sprake geweest 
van ongewenste belangenverstrengeling of tegenstrijdig belang. Voor ons beoordelingskader 
hebben wij gebruik gemaakt van de Governance Code Cultuur 2019. Voor overige zaken aan-
gaande governance verwijs ik naar hoofdstuk 6 van dit jaarverslag.  
 
Arjan Schakenbos,  
Voorzitter raad van toezicht Kunsthal Rotterdam  
 
Samenstelling van de RvT in 2020: 

- De heer drs. A.J.M. Schakenbos (1957), voorzitter raad van bestuur Vestia 
- De heer S. P. Lubbers (1967), directeur van de Hollandia Groep 
- Mevrouw drs. B. E. M. Tetteroo (1969), lid raad van bestuur van Achmea 
- De heer drs. D.J. A. Dokman (1971), CCO CX Company  
- Mevrouw Mr. B. Sabourian (1976), directievoorzitter lokale banken, Rabobank Groep 
- Mevrouw Drs. M.P. Krijnen (1955), adviseur en toezichthouder 

    
Zie Bijlage B voor het rooster van aftreden per 31 december 2020 en Bijlage C voor een overzicht 
van de nevenactiviteiten van de RvT, directie en medewerkers in 2020.  
 
 
3. Beleidsthema’s gemeente 
 
Vernieuwing  
Kunsthal LIVE,  bestaand uit een reeks evenementen door het jaar heen, heeft als belangrijkste 
doel het aanspreken en engageren van een nieuw en divers publiek. Dit komt voort uit de visie 
van de Kunsthal dat het programmeren naar of voor specifieke doelgroepen geen recht meer 
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doet aan de huidige tijd. De samenstelling van de Nederlandse bevolking is de afgelopen decen-
nia drastisch veranderd, zeker in de grote steden, en de taakstelling voor culturele instellingen is 
ook aan verandering onderhevig. Het leggen van verbindingen - tussen mensen met verschil-
lende achtergronden, maar ook tussen mensen en instellingen - en het innemen van een rele-
vante plaats in de maatschappij behoren tot belangrijke nieuwe opgaven in de huidige tijd. De 
Kunsthal gelooft dat de behoefte naar een nieuwe, strategische vorm van publieksbenadering 
kan worden ingevuld door Kunsthal LIVE.  
 
Daarnaast zien we de programmering van Kunsthal LIVE als mogelijkheid voor een brede samen-
werking met creatieven en instellingen binnen en buiten de culturele sector. We selecteren onze 
partners zorgvuldig om de juiste aanknopingspunten te vinden voor een bijzondere kruisbestui-
ving van ervaring, expertise en doelgroepen. Door gebruik te maken van elkaars kracht, creativi-
teit en achterban leveren deze samenwerkingen vaak meer op dan de som der delen en maken 
steeds nieuwe groepen bezoekers kennis met de Kunsthal.  Deze samenwerkingen in de stad zijn 
de voedingsbodem voor vernieuwing en creativiteit. Met het programma zetten we ons gebouw in 
zoals het bedoeld is: een ‘Palais de Festivals’, een culturele plek, een podium en een netwerklo-
catie, waar altijd iets te doen is. 
 
Het jaar begon met een Masterclass door Joerg Zuber, createur van virtueel model Noonoouri, 
ter gelegenheid van de tentoonstelling Thierry Mugler: Couturissime. Tijdens Art Rotterdam 
Week was er een speciale avondopenstelling, met de officiële opening van de tentoonstelling ‘Ex-
tase’ van fotograaf Sanne Sannes en een samenwerking met creatief platform MOAM. In de voor-
jaarsvakantie zat het Auditorium vol met kinderen en (groot)ouders voor het familie-event See 
you later, Illustrator. En op zaterdagavond 7 maart bezochten bijna 5.000 mensen een bijzonder 
programma in de Kunsthal, powered by House of Vineyard, tijdens een uitverkochte Museum-
nacht010. Nog geen week later sloten voor het eerst de deuren en begon het ‘omdenken’.  
 
Een deel van de Kunsthal LIVE programmering kon in verband met de coronamaatregelen niet 
door gaan. Het meest in het oog springende onderdeel dat wegviel, was het gratis buitenfestival 
Kunsthal LIVE op Zondag , gesponsord door BankGiro Loterij, De derde editie is uitgesteld naar 
de zomer van 2021. Met een creatieve vertaalslag bleek het vaak toch mogelijk om verschillende 
Kunsthal LIVE events en inhoudelijke samenwerkingen doorgang te laten vinden en partners de 
vloer te geven. Soms volledig online of in hybride vorm, en wanneer het kon live in de Kunsthal: 
Zo zijn we direct van start gegaan met de eerste online editie van het familie-event See you later, 
Illustrator!, gevolgd door enkele hybride edities die een extra levendige laag én landelijk pu-
blieksbereik genereren, een vorm die we ook post-covid willen vasthouden en door ontwikkelen. 
Nieuw was het MatchMaker programma, een samenwerkingsprogramma bij uitstek. Een aantal 
evenementen die in 2020 doorgang vonden, worden hier nader uitgelicht. Meer events komen aan 
bod onder het kopje ‘Samenwerken’.  
 

KunstKoppels 
Op dinsdag 21 januari organiseerden we, in samenwerking met ontmoetingsplatform Klup 
en Stichting Oud Geleerd Jong Gedaan, een editie van KunstKoppels. Tijdens KunstKop-
pels worden verschillende generaties met elkaar verbonden en gestimuleerd met elkaar 
in gesprek te gaan. De deelnemers ontmoeten in de Kunsthal een ‘onbekende’ en zo 
wordt de drempel verlaagd om een verbintenis aan te gaan met iemand van een andere 
generatie – of met een andere achtergrond of leefwijze. Simpelweg door samen te kijken, 
te praten en na te denken over kunst. Deze editie stond in het teken van de spectaculaire 
tentoonstelling Thierry Mugler: Couturissime. Ook later in het jaar vonden edities van 
KunstKoppels plaats met nieuwe samenwerkingspartner Rotterdamse Helden, onder an-
dere tijdens de Week tegen Eenzaamheid.  
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Kunsthal X MOAM x Couturissime 
Op donderdag 6 februari sloegen Kunsthal Rotterdam en MOAM de handen ineen met een 
bijzondere opdracht voor jonge ontwerpers. Tien geselecteerde modetalenten lieten zich 
inspireren door de tentoonstelling Thierry Mugler: Couturissime en gaven een eigen in-
terpretatie op de theatrale creaties van de uitzonderlijke creatieve geest Thierry Mugler. 
Hij bracht een revolutie in de mode teweeg en zijn visionaire oeuvre is nog altijd van grote 
invloed op nieuwe generaties couturiers. Het eindresultaat werd, tijdens Rotterdam Art 
Week, onthuld in een dynamische presentatie in het Auditorium van de Kunsthal. De 
avond sloot af met een feestelijke party.  
 
Kunsthal x Operator 
De opening van de tentoonstelling Black Album / White Cube had de primeur onze eerste 
online opening te zijn. In samenwerking met het Rotterdamse online radiostation Opera-
tor was de tentoonstelling Black Album / White Cube de inspirerende setting voor drie live 
uitzendingen. Hosts Samira Ben Messaoud, Femke Dekker en Thomas Fonville gingen in 
gesprek met spraakmakende gasten uit de werelden van kunst en muziek. Na de talk nam 
een dj het over voor een negentig minuten durende set.  

 
MatchMaker 
Met de nieuwste Kunsthal LIVE samenwerking MatchMaker, gaven we een Rotterdamse 
culturele smaakmaker opdracht een performance te ontwikkelen. Deze creatieve Match-
Maker koos vervolgens drie andere makers uit diverse disciplines. MatchMaker  is een 
ode aan samenwerken, aan creatieve makers, aan performance art en het maakproces - 
met of zonder afstand. De eerste editie was in handen van createur Ellie Uyttenbroek. Sa-
men met haar team ontwikkelde ze een online/offline performance met de dynamiek van 
de populaire TikTok-app als uitgangspunt. Schrijver en dichter Marieke Lucas Rijneveld 
droeg een gedicht voor ter begeleiding van de – last but not least – 28 Rotterdamse Tik-
Tok-tieners, gecoacht door danser Giorgio Lepelblad uit Scapino’s Young Talent Program. 
Dit massale TikTok-kordon speelde  op zaterdag 18 juli live de performance op de roos-
tervloer voor de Kunsthal.  

 
Rotterdam Pride 
Tijdens de zevende editie van Rotterdam Pride is de Kunsthal het epicentrum – of episch 
centrum zoals Pride het zo treffend omschrijft - van de Rotterdam Pride Conference 2020. 
Van zaterdag 19 t/m dinsdag 22 september organiseerde  Pride in de Kunsthal en online 
een verdiepend en inspirerend programma. Uiteenlopende hosts en inspirerende gasten 
bespreken onderwerpen, van queer en mindervalide zijn tot een talk met onder meer 
schrijver en performance artiest Alok Vaid Menon en model en activist Munroe Bergdorf. 

 
See you later, Illustrator! 
Ook tijdens de lockdown organiseerde de Kunsthal in de schoolvakanties het event See 
you later, Illustrator! Hiervoor werd samengewerkt met videopartner Studio Nul en Blik-
sem Magazine. Kinderen konden live vanuit de eigen kamer of in het Auditorium van de 
Kunsthal, samen met dichter Wessel Klootwijk en illustrator Yara Ruby een beeldverhaal 
maken en off- en online mee tekenen en de fantasie de vrije loop laten De waardering van 
ouders en kinderen was buitengewoon.  
 
Masterclass  
In samenwerking met de Willem de Kooning Academie presenteert de Kunsthal Rotter-
dam ieder jaar, exclusief voor studenten en Kunsthal Vrienden, een serie masterclasses 
door opmerkelijke kunstenaars.  Na de masterclass in het voorjaar door Joerg Zuber, 
alias Noonoouri, was het op 13 november de beurt aan trendvoorspeller Lidewij Edel-
koort. In het kader van de tentoonstelling ‘Extra Large. Wandkleden van Picasso en Le 
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Corbusier tot Louise Bourgeois’ gaf zij  een online masterclass die toegankelijk was voor 
een breed publiek.  

 
 
Internationale profilering  
De tentoonstelling Thierry Mugler: Couturissime bracht tussen half oktober 2019 en 8 maart 
2020 maar liefst 175.000 mensen op de been, waarvan ruim 1/3 dit jaar, en kreeg een negen als 
waardering van een lovend publiek. In maart kwam het internationale bruikleenverkeer onder 
druk te staan. We zagen ons om meerdere redenen genoodzaakt de uit Nieuw-Zeeland afkom-
stige succestentoonstelling Wonderland  te annuleren. Heel erg jammer want het was een echte 
familietentoonstelling waar we hoge verwachtingen van hadden. De grote najaarstentoonstelling 
Calder NOW  konden we gelukkig naar november 2021 verplaatsen.  
 
Desondanks was de samenwerking met gerenommeerde internationale partners ook in 2020 de 
ruggengraat van onze programmering. Tijdens de eerste lockdown lukte het om de prachtige 
Franse tapisserieën van het gerenommeerde atelier ‘Manufacture des Gobelins’ voor de tentoon-
stelling Extra Large toch naar Rotterdam te halen. Evenals Black Album / White Cube. A Journey 
into Art and Music. Een samenwerking met de vermaarde Deichtorhallen in Hamburg, vele inter-
nationale bruikleengevers en gastcurator en journalist Max Dax. Door onze goede relaties met de 
bruikleengevers konden we beide tentoonstellingen verlengen tot januari 2021.  
 
Verder presenteerden wij Extase, een overzicht van het werk van de veel te vroeg overleden foto-
graaf Sanne Sannes. De tentoonstelling werd tijdens Art Rotterdam Week geopend door zijn 
voormalig assistent en D66 prominent Gerrit-Jan Wolffensperger. Tegelijkertijd opende Hoek van 
Holland, een tentoonstelling die de afsluiting vormde van de fotocarrière van meervoudig Zilve-
ren Camera-winnaar Peter de Krom. De fotoseries toonden met veel humor het alledaagse leven 
in zijn geboortedorp Hoek van Holland. In september opende My Brexit van de Brits-Nederlandse 
fotojournalist Merlin Daleman, die het diep verdeelde Groot-Brittannië een gezicht gaf. For Your 
Eyes Only ,de verzameling amateur blootfotografie van journalist en fotoverzamelaar Wim de 
Jong, trok veel persaandacht en leidde tot de nodige discussies in de media en bij het publiek.  
 
Cultuureducatie   
De Kunsthal laat  leerlingen en studenten uit het primair, voortgezet, beroeps- en universitair 
onderwijs op een actieve manier de inhoud van haar tentoonstellingen ervaren. Voor het primair 
en voortgezet onderwijs wordt bij de hoofdtentoonstellingen de Kunsthal-educatiekit aangebo-
den, met materiaal om het bezoek voor te bereiden, en zijn er Kijkwijzers en ‘Kijk&Doe’-tochten 
tijdens het bezoek. Ook was er een speciaal ingericht KunsthalLAB waarin leerlingen en regu-
liere bezoekers kennis konden maken met de thema’s en technieken uit de tentoonstellingen.  
Uiteraard hebben we door de Covid-19 maatregelen minder scholen fysiek in de Kunsthal kunnen 
ontvangen. Samen met hoofdsponsor ING werd succesvol de eerste online Kunstbuzz gelan-
ceerd: meer dan 5.000 leerlingen deden in het najaar mee vanuit scholen uit het hele land en 
zelfs Aruba. Voor het HBO en WO organiseerden we dit jaar twee Masterclasses, Het programma 
blijkt elke keer een enorme bron van inspiratie voor de deelnemers. Elke masterclass wordt ge-
filmd en is terug te zien via het YouTube kanaal van de Kunsthal.  
 
De eerste maanden van het jaar zijn vele rondleidingen afgenomen via onze samenwerkingspart-
ners Urban Guides. In het najaar is onder de noemer ‘Five & A Guide’ geëxperimenteerd met co-
rona-proof rondleidingen voor kleine gezelschappen. 
 
In de zomer van 2020 vond opnieuw de All you can Art Summerschool plaats, waar 26 gemoti-
veerde leerlingen aan deelnamen die elke dag in de Kunsthal en op Crooswijk in een meester-
gezel situatie meewerkten. Samen met de verschillende kunstenaars die bij het project betrok-
ken zijn, ontwikkelden ze hun eigen werk. Lees hierover meer onder het kopje All you can Art.  
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Talentontwikkeling  
Kunsthal Light #’ is het talentontwikkelingsprogramma voor ‘modern muralists’, urban- en con-
ceptuele kunstenaars die de kans krijgen om een site specific werk te maken voor de Kunsthal. 
Het maken en installeren van het werk en het in gesprek gaan met bezoekers vormen vaste on-
derdelen van het project. De Kunsthal begeleidt  de kunstenaars hierbij en zet hen letterlijk in de 
etalage in onze HAL 6 langs de hellingbaan. Verder zorgen wij voor artist talks, een publicatie en 
persaandacht. Zo geven wij een belangrijk ‘push’ aan de beroepspraktijk van de kunstenaar. Na 
een periode van ongeveer twaalf weken wordt het werk overgeschilderd of gedemonteerd. Wat 
overblijft is een persoonlijke publicatie en de ervaring. In 2020 waren twee edities van Kunsthal 
Light te zien: 
 
Voor Kunsthal Light #22 liet Sil Krol zich inspireren door de architectuur van de Kunsthal. Als 
Rotterdammer fietst Krol met regelmaat in volle vaart de hellingbaan af die dwars door het ge-
bouw loopt. In ‘Inertia’ bootst hij dat overweldigende gevoel van loslaten na. Een enorme rode bal 
rolt - op dragers hoog in de ruimte - versnelt naar beneden en kaatst vertraagd weer terug tot hij 
daadwerkelijk tot stilstand komt. In dit werk speelt Krol met het krachtenspel tussen massa, be-
weging en energie. Hij daagt de bezoeker uit de bal weer de hellingbaan op te duwen en zo een 
eindeloze cyclus van dalen en klimmen in beweging te houden. 
 
Of het nu gaat om kleine, papieren oppervlaktes of muren van enorm formaat, kunstenaar Tho-
mas Trum zoekt altijd naar onconventionele manieren van werken. Hij verkent nieuwe tech-
nieken, zoals schilderen met een spons op een boormachine en met metersgrote viltstiften. Voor 
Kunsthal Light #23 bouwt hij een geavanceerde wegbelijningsmachine om tot schildersgereed-
schap. Op maandag 7 september neemt Trum een dag lang zijn intrek in de ‘etalage’ van de 
Kunsthal. In de langgerekte, smalle ruimte spuit hij — laag voor laag — overlappende kleurvlak-
ken op de twintig meter brede wand. 
 
Mooi om te vermelden is dat nieuw werk ’At least you can Smile’ van oud Kunsthal Light kunste-
naar Nazif Lopulissa de hele zomer te zien was op de banieren voor de Kunsthal aan de Westzee-
dijk. Het werk maakte onderdeel uit van Unlocked/Reconnected: een project in samenwerking 
met meer dan tweehonderd Nederlandse culturele instellingen om de heropening van het cultu-
rele leven te vieren en markeren.  
 
De stad in Lockdown was het thema van het meerjarig project Stadstekenaars. Drie Rotterdamse 
stadstekenaars gaven vanaf zaterdag 12 september in de tentoonstelling ‘Getekend: Rotterdam!’ 
elk hun eigen kijk op de impact van het coronavirus op de stad. Een opdracht van Stadsarchief 
Rotterdam en CBK Rotterdam aan kunstenaars Frank Stoks, Pris Roos en Erico Smit. Mondkap-
jes dragen op de markt, onwennige gesprekken op 1,5 meter en de eerste terrasdag. De alle-
daagse scènes van het nieuwe normaal door de ogen van drie kunstenaars. 
 
Jubileumeditie All you can Art  
Het jubileum van All you can Art werd in de zomer gevierd tijdens een kleurrijke editie waarin de 
verbindende kracht van kunst meer dan ooit gevoeld werd. Vanuit gastlocatie Kunstruimte Croos-
wijk en vanuit de Kunsthal ging het team van kunstenaars actief aan de slag om samen kunst te 
maken en nieuwe verbindingen te leggen, juist ook met eenieder die deze connectie niet vanzelf-
sprekend kan maken. Hoe doe je dit in een tijd van social distancing en zoom-meetings? De deel-
nemers werden meer dan ooit aangesproken op hun talent te improviseren en flexibele, crea-
tieve oplossingen te bedenken. 
 
All you can Art Summerschool 
Ook de Summerschool beleefde haar 5e editie. Aan de grote toename van het aantal aanmeldin-
gen van gemotiveerde studenten (55) van alle leeftijden was te merken dat de behoefte groter 
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was dan ooit. Om het werken op 1,5 meter afstand mogelijk te maken, zijn 25 leerlingen toegela-
ten die werden verdeeld over twee groepen. Daarnaast zijn dit jaar voor het eerst twee – meer 
laagdrempelige – zaterdaggroepen opgezet. De samenwerking met ouderen in verzorgingshuizen 
stond door de coronamaatregelen erg onder druk. Toch zijn ook daar nieuwe mogelijkheden on-
derzocht en gevonden. Zo gingen Summerschoolstudenten samen met kunstenaar David Bade op 
bezoek in een zorginstelling en maakten na afloop een portret van de bewoners die zij, op veilige 
afstand, hadden gesproken.  
 
All you can Art events 
Op zaterdag 7 juli vond een feestelijke  kick-off plaats op de Crooswijkseweg, waar All you can Art 
dit jaar te gast was. De kunstenaars bedachten een corona-proof parade van performance art en 
muzikanten van de New Orleans Band, zodat de wijk kennis kon maken met de nieuwe bewoners. 
Donderdag 9 juli was de eerste denktank onder leiding van moderator Stefani Afrifa, met vele 
deelnemers van andere musea en culturele instellingen, waaronder Rijks Museum en Boijmans 
Van Beuningen. Het feit dat All you can Art door velen als voorbeeldproject wordt gezien, is we-
derom een erkenning voor onze aanpak. Een tweede denktank vond plaats op dinsdag 11 augus-
tus in Crooswijk. Het plein in de wijk vormde de setting voor een bijzonder interactieve denktank 
waarin de deelnemers actief op onderzoek uitgingen hoe kunst positief kan bijdragen aan een 
wijk als Crooswijk. Op zondag 23 augustus vond de uitreiking plaats van certificaten aan de Sum-
merschoolstudenten, een dag met mooie verhalen en performances. 
 
Samenwerken  
Samenwerking vormt een belangrijke strategische doelstelling van de Kunsthal. Al was het maar 
omdat de Kunsthal geen eigen collectie heeft. De Kunsthal werkt altijd intensief samen, binnen 
en buiten de culturele sector. Hieronder worden een aantal specifieke voorbeelden belicht, maar 
hierboven zijn ook al verscheidene voorbeelden de revue gepasseerd. 
 
Bij Kunsthal LIVE doen wij dit door met diverse artiesten, kunstenaars, (maatschappelijke) instel-
lingen, media- en andere partners een cross-disciplinair programma samen te stellen, waarbij 
de partners ieder op hun eigen manier input leveren. Zij krijgen de ruimte om de regie tijdelijk 
over te nemen, hun eigen achterban te activeren, events toe te voegen, talenten te ontwikkelen 
en originele campagnes te bedenken. Deze partners worden zorgvuldig geselecteerd op kwaliteit 
waarbij de focus ligt op het ontwikkelen van een duurzame relatie. De kaders, doelstellingen en 
budgetten zijn transparant en worden gezamenlijk opgesteld. Met deze ‘van buiten naar binnen’ 
aanpak vergroten we de participatie van nieuwe en bestaande bezoekers en sluiten we nog beter 
aan op hun motivatie. 
 
De Kunsthal heeft een voorbeeldfunctie in het ontwikkelen van bijzondere formats om kunst en 
cultuur op andere manieren te beleven en specifieke doelgroepen te trekken. Zo werkt de Kunst-
hal sinds 2017 samen met Naturisten Federatie Nederland (NFN) bij het organiseren van Naked 
Tours passend bij specifieke tentoonstellingen. Deze Naked Tours zijn jaar na jaar een groot suc-
ces. Dit keer door de tentoonstelling Extra Large.  
 
De Kunsthal werkte in 2020 mee aan het zichtbaar houden van de collectie van Museum Boij-
mans Van Beuningen, als onderdeel van het stadsbrede project ‘Boijmans bij de Buren’ waarin 
acht musea participeren. De Kunsthal programmeerde tussen 7 december en 29 maart de ten-
toonstelling Meesterlijk!. Een groots overzicht van vier eeuwen schilderijen en tekeningen uit de 
collectie van Museum Boijmans Van Beuningen. De tentoonstelling laat in ruim 150 werken het 
meesterschap zien van 27 kunstenaars die in beide kunstvormen uitmunten. Je ziet beroemde 
meesters als Rembrandt, Rubens, Van Gogh, Delacroix, Pissarro, Saenredam, Goltzius en Bas-
quiat, maar ook werk van minder bekende kunstenaars waaronder de Nederlanders Cornelis 
Saftleven en Josephus Augustus Knip. ‘Meesterlijk!’ belicht de bijzondere wisselwerking tussen 
teken- en schilderkunst en toont de liefde van grote meesters voor het tekenen. 
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Het heropenen van de deuren op 1 juni werd gemarkeerd door het feestelijk hijsen van het  opti-
mistische kunstwerk ‘At least you can smile’ van Nazif Lopulissa in de vlaggenmasten voor de 
Kunsthal. Het werk maakte onderdeel uit van het project Unlocked / Reconnected, een samen-
werking met ruim tweehonderd Nederlandse musea, galerieën en andere culturele instellingen, 
die de herleving van het culturele leven viert.  
 
Op zondag 4 oktober nam Afrovibes het Auditorium van de Kunsthal over voor een dag met dans, 
video, muziek en spoken word. Het publiek liet zich verrassen en inspireren door performances 
van Afrikaanse en Nederlandse makers waarbij het thema van het festival ‘Entanglement’ cen-
traal stond met  werk van onder andere Nana Adjoa (Nederland), Ivan Words (Nederland), Jelili 
Atiku (Nigeria), Dox (Nederland) en Batalo East (Oeganda). 
 
De Kunsthal sloot zich dit jaar ook aan bij het landelijk actieprogramma Eén tegen eenzaamheid 
van het ministerie van VWS, door deelnemer te worden van de Nationale Coalitie tegen Eenzaam-
heid. Doel van het actieprogramma is de trend van eenzaamheid onder ouderen doorbreken. 
 

4. Marketing en Communicatie 
De Kunsthal sluit het jaar af met een krappe 150.000 bezoekers, de helft van het aantal dat de 
Kunsthal in 2019 wist te bereiken. Naast de 16 weken waarin de Kunsthal geen bezoekers mocht 
ontvangen, waren de 1,5 meter-maatregelen van grote invloed op de bezoekerscapaciteit. Het 
publiek wist ons – zeker in de tijdsloten in het weekend – nog altijd goed te vinden maar met de 
richtlijn van één bezoeker per 10 vierkante meter waren de beschikbare tijdsloten snel volge-
boekt.  
 
Voordat alle culturele instellingen op vrijdag 13 maart vanwege corona tijdelijk de deuren moes-
ten sluiten, leek de Kunsthal Rotterdam wederom af te stevenen op een topjaar. De teller stond 
na 2,5 maand al op 79.000 bezoekers. De tentoonstelling Thierry Mugler: Couturissime kreeg een 
dikke negen als waardering van een lovend publiek en realiseerde in vijf maanden een totale eco-
nomische spin-off aan de stad van 6,3 miljoen euro.  
 
Marketingcommunicatie is altijd een belangrijke pijler geweest in de bedrijfsvoering van de 
Kunsthal, met een focus op vernieuwende en onderscheidende acties die zorgen voor free publi-
city en opvallende zichtbaarheid, gerichte marketing naar de zeer diverse doelgroepen, samen-
werkingen en co-creatie voor het bereiken van nieuw publiek en een continue storytelling die het 
verhaal van een bruisende Kunsthal als een olievlek verspreidt. De tot driemaal toe gesloten 
deuren en een programma dat veelvuldig aan verandering onderhevig was, zorgden dit jaar voor 
een bijzondere uitdaging voor de afdeling marketing en communicatie. Plannen werden continu 
aangepast en konden soms letterlijk de prullenbak in. Maar: de Kunsthal is een flexibele en inno-
vatieve organisatie die gewend is te zoeken naar nieuwe kansen en mogelijkheden. Voorop stond 
dat de opgebouwde binding met publiek, pers en partners behouden moet blijven en de Kunsthal 
haar onderscheidende positionering blijft waarmaken en uitdragen. Daarnaast was het van groot 
belang dat het publiek een veilig, corona-proof bezoek aan de Kunsthal kon brengen en dit ook 
expliciet als zodanig zou ervaren, wat belangrijk is voor de aanbevelingsfactor en herhaalbezoek. 
Communicatie speelde daar een belangrijke rol in.  
 
Online media en video-content 
Het mag geen verrassing zijn dat de online media, waaronder de social media kanalen van de 
Kunsthal, prominent waren in de marketingcommunicatiemix van de Kunsthal het afgelopen jaar. 
Dagelijks stond de Kunsthal via instagram en facebook in contact met haar publiek om de betrok-
kenheid te vergroten: naast prikkelende content over tentoonstellingen, kijkjes achter de scher-
men, verhalen over de architectuur en aandacht voor events, werd er teruggeblikt op het rijke ar-
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chief van de Kunsthal met vele haakjes naar de actualiteit. Daarnaast organiseerden we active-
rende challenges waarbij het publiek zelf enthousiast aan de slag ging. Een belangrijk onderdeel 
in de contentmarketing van de Kunsthal, vormt het innovatieve evenementenprogramma Kunst-
hal LIVE. De events dragen bij aan het genereren van een constante buzz rondom de tentoonstel-
lingen en het Kunsthal merk. Ook de inzet van de kanalen van kunstenaars en artiesten draagt bij 
aan het vergroten van het bereik. Zo heeft het digitale karakter Noonoouri ruim 371.000 volgers 
op instagram, op dit account besteedde ze aandacht aan haar masterclass rondom de tentoon-
stelling van Thierry Mugler.  
 
Voor de tentoonstelling Black Album / White Cube is samen met Studio Nul met succes een crea-
tieve video ontwikkeld, met voor de doelgroepen aansprekende personen: de video had op insta-
gram een bereik van bijna 129.000 en op YouTube 60.000 weergaven. Ook ontwikkelden we sa-
men met het Rotterdamse Video Agency de video ‘We Are Open’, waarmee de Kunsthal op 1 juni 
op ludieke wijze het startschot gaf voor de heropening van het culturele leven.  
 
Tijdens de online opening van de tentoonstelling ‘Black Album / White Cube. A Journey into Art 
and Music’ genereerden we met vaste samenwerkingspartner Operator een groot bereik onder 
muziekliefhebbers.  
 
Ook het programma voor het onderwijs werd digitaal ontwikkeld: samen met hoofdsponsor ING 
werd in het najaar succesvol de online Kunstbuzz gelanceerd: al meer dan 5.000 leerlingen de-
den mee vanuit scholen uit het hele land en zelfs Aruba. Ook in 2021 ontwikkelt de Kunsthal in 
samenwerking met ING online programma’s voor het onderwijs.  
 
In december 2020 heeft de Kunsthal 79.000 volgers op Facebook, 95.000 volgers op Twitter, een 
actieve aanwezigheid op YouTube - met tentoonstellingstrailers, aftermovies, en Kunsthal LIVE 
events waaronder Masterclasses en MatchMaker - en ruim 67.300 volgers op het Instagram ac-
count dat met maar liefst 32% groeide.  
 
Website en online ticketing  

De Kunsthal website is door 473.942 personen bezocht, een met de beperkende coronamaatrege-
len samenhangende daling van 27% procent ten opzichte van 2019. De Kunsthal stuurt al een 
aantal jaar actief op het verhogen van de online verkoop van tickets. Naast Google AdWords, dis-
play advertising en online bannering, maakte de Kunsthal ook in 2020 gebruik van het gratis ad-
vertentiebudget voor ANBI instellingen van Google Grants.  
 
Door onder meer doelgroepgerichte online bannering, affiliate partners en door online verkopen 
van toeslagtickets, timeslots  en eventtickets neemt de online verkoop al enkele jaren toe. Het 
ticketingsysteem is in 2020 uitgebreid met een compacte manier van emailmarketing en een mo-
dule voor het reserveren van timeslots. In 2020 werden 90.000 tickets online verkocht, 60% van 
het totaal aantal tickets. In 2019 was dit nog 9.8% van het totaal aantal tickets. Deze significante 
toename is vooral te danken aan de toeslag in het voorjaar, de verplichte starttijden tijdens de co-
ronamaatregelen en voor een kleiner deel aan de gerichte online marketing. Deze gedragsveran-
dering van de consument zien we als iets positiefs en willen we ook ‘post-corona’ stimuleren zo-
dat we drukte beter kunnen reguleren en bezoekersdata verkrijgen. Deze data kunnen we, bin-
nen de AVG-richtlijnen, gebruiken om de bezoeker via e-mailmarketing te stimuleren tot her-
haalbezoek en tot deelname aan  het online publieksonderzoek.  
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Publieksactivatie tijdens jubileumeditie All you can Art 
Bijzonder om in beeld te brengen in een tijd van social distancing en zoom-meetings, was de uit-
bundige fysieke aanwezigheid van kunstenaars, deelnemers en Summerschool studenten in het 
Auditorium van de Kunsthal deze zomer tijdens de jubileumeditie van All you can Art. Ook vanuit 
gastlocatie Kunstruimte Crooswijk ging het team van kunstenaars actief aan de slag om samen 
kunst te maken en nieuwe verbindingen te leggen, juist ook met eenieder die deze connectie niet 
vanzelfsprekend kan maken. Met videoreportages van OPEN Rotterdam en vele blogs van en over 
studenten en vele deelnemers werden de bijzondere verhalen gedeeld. Ook op het eigen All you 
can Art instagram account, waar gebouwd wordt aan een groep hoog betrokken volgers, werd 
dagelijks gepost.  
 
Anderhalvemeter signing en visitors journey 
Bij het ontwikkelen van een aangepaste ‘anderhalvemeter’ signing door het Kunsthal gebouw, 
was een heldere en vriendelijke benadering het uitgangspunt. Bij een bezoek aan de Kunsthal 
staat beleving voorop en wil je niet continu herinnerd worden aan alle beperkingen die corona 
met zich meebrengt. Toch is voor een veilig bezoek, en de perceptie hiervan, goede routing en 
signing essentieel. In samenwerking met Teldesign en Buro Bree werd een eenrichtingsroute 
uitgestippeld door het uitdagende Kunsthal gebouw en voorzien van duidelijke communicatie in 
aantrekkelijke Kunsthal stijl. De aanpassingen zijn tijdens een speciaal hiervoor georganiseerde 
dag uitvoerig getest. Bezoekers werden op verschillende momenten in de visitors journey geïn-
formeerd over de speciale maatregelen en huisregels en kwamen goed voorbereid naar de 
Kunsthal. Publieksonderzoek wees uit dat 85% van de bezoekers zich veilig tot zeer veilig voelde.  
 
Het verbeteren van de (online en offline) visitors journey voor verschillende publieksgroepen is 
een van de speerpunten van de Kunsthal. Door de totaalbeleving van de bezoeker te verhogen 
willen we ‘word of mouth’, herhaalbezoek en uiteindelijk binding met het Kunsthalmerk realise-
ren. Ook in 2020 werkten we samen met servicedesignbureau Livework om meer te leren over de 
motivatie en de mindset van onze bezoekers voorafgaand, tijdens en na hun bezoek. Door te leren 
hoe wij als organisatie de visitors journey hoog op de agenda kunnen houden bij alle medewer-
kers en hoe we bezoekers de juiste vragen stellen, kunnen we nieuwe ideeën ontwikkelen en 
deze testen. Bijvoorbeeld om bezoekers houvast te bieden als ze het ‘Kunsthal-concept’ ontdek-
ken en door het bijzondere maar uitdagende gebouw dwalen, en oplossingen voor toegankelijk-
heid en autonomie voor bezoekers met een fysieke beperking. De coronamaatregelen gaven het 
Kunsthalteam niet alleen beperkingen, maar is ook opgepakt als kans om aanpassingen in de 
journey uit te proberen. 
 
Publiek: onderzoek, bereik, profiel en waardering 
De Kunsthal werkt voortdurend aan verbreding en vergroting van haar publiek. We leren onze be-
zoekers steeds beter kennen door deelname aan het continue benchmark publieksonderzoek van 
Hendrik Beerda, postcodeonderzoek voor het doelgroepenmodel van Rotterdam Festivals en 
kwalitatieve enquêtes rondom het Kunsthal LIVE-programma met R2Research. Voor de tentoon-
stelling ‘Thierry Mugler: Couturissime’ is met een bijdrage van het Blockbusterfonds samen met 
onderzoeksbureau Cigarbox een extra benchmark onderzoek afgenomen om de economische 
impact en waardering van deze internationale tentoonstelling te meten.  
 
Het Kunsthalpubliek is net zo divers als de programma’s die we bieden. Iedere nieuwe tentoon-
stelling brengt – samen met de Kunsthal LIVE-programmering – een ander publiek op de been. 
De bezoekerskenmerken variëren naar gelang het programma en de tijd van het jaar. De hoofd-
tentoonstellingen zijn de belangrijkste ‘drivers’ om de Kunsthal te bezoeken. Met programma’s 
als All you can Art en Kunsthal LIVE bereiken we een divers en vaak nieuw publiek, dat niet altijd 
in het postcode-onderzoek zichtbaar wordt. Veelal bestaat dit uit de achterban van onze partners.  
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Binnen de waaier aan zeer diverse bezoekersprofielen zijn enkele kerndoelgroepen aan te wij-
zen: Gemiddeld was 70% % vrouw, 30% man en het opleidingsniveau is gemiddeld 64% hoog, 31% 
middelbaar en 5% praktisch opgeleid. Gemiddeld kwam 11% van de bezoekers uit Regio Rijn-
mond, 38% uit de rest van Zuid-Holland, 41% uit de rest van Nederland en 9% uit het buitenland, 
met verschuiving in deze verhoudingen op de momenten dat reisbewegingen verder werden be-
perkt.  
 
Ongeveer 30% van onze bezoekers bezoekt de Kunsthal voor het eerst. Bijna 50% van de bezoe-
kers is jonger dan 55 jaar. Sinds 2017 is in het Kunsthal publiek een duidelijk opwaartse trend te 
zien in bezoekers onder 26 jaar. Dit zijn jongeren die individueel of in schoolverband de Kunsthal 
bezoeken. In 2020 waren 23.044 bezoekers onder de 26 jaar,15,36% van het totaalbezoek. Een te 
verwachten daling ten opzichte van 2019 (19,6%) door de afname van schoolbezoek tijdens de co-
ronacrisis. Overigens zijn in deze aantallen de bijna 5.000 leerlingen onder 18 jaar die in het na-
jaar meededen met het online onderwijsprogramma niet meegerekend.  
 
Op de vraag hoe men de tentoonstellingen in 2020 in de Kunsthal beoordeelt, scoort de Kunsthal 
voor haar totale programma een 8,4, met uitschieters van een 8,8 voor de Extra Large wandkle-
den en een 9 voor Thierry Mugler. De groeiende loyaliteit van de bezoeker is terug te zien in een 
stijgende NPS (42,8), tijdens de Thierry Mugler tentoonstelling zelfs een NPS van 53. De Kunsthal 
scoort hoog op de waarden vernieuwend, afwisselend aanbod, onderscheidend, prettige sfeer en 
internationale klasse. Maar liefst 76% van de ondervraagde bezoekers geeft aan zeker een her-
haalbezoek te overwegen.  
 
Rotterdampas en Museumkaart  
De Kunsthal zet actief in op het bereiken van de Rotterdampashouder met onder meer adverten-
ties in het Rotterdampas Magazine. De Kunsthal is in 2020 totaal13.083 keer bezocht door bezoe-
kers met een Rotterdampas, 9% van het totale bezoek. Een lichte stijging ten opzichte van 2019. 
In 2020 werd de Kunsthal 61.233 keer bezocht door Museumkaarthouders, 41% van het aantal 
bezoekers. Een toename ten opzichte van 2019.  De communicatiekanalen van de Museumvereni-
ging worden volop benut om ons programma en specifieke acties onder de aandacht te brengen. 
 
Kunsthal in de media 

Uit publieksonderzoek blijkt dat mond-tot-mond reclame nog altijd het hoogst scoort bij de vraag 
hoe men van het Kunsthal programma heeft gehoord (25%). 16% geeft aan zelf actief op zoek te 
gaan naar informatie op de Kunsthal website, 12% haalt haar informatie van de Kunsthal sociale 
media, 10% van overige online platforms en 17% besluit de Kunsthal te bezoeken op basis van 
zichtbaarheid in betaalde media, zoals advertenties, affiches en folders. Voor 20% is redactionele 
aandacht van doorslaggevend belang. De intensieve persbenadering van de Kunsthal zorgde ook 
in 2020 voor grote media-aandacht.  
 
Alle grote landelijke dagbladen, vele magazines en diverse radio en tv programma’s besteedden 
uitgebreid aandacht aan de hoofdtentoonstellingen, waaronder een coverpositie op de Volkskrant 
cultuurbijlage, ‘vier ballen’ in NRC, OOR magazine, de Telegraaf en Parool voor Black Album / 
White Cube. Veel aandacht was er ook voor de tentoonstelling Extase van fotograaf Sanne San-
nes, onder meer in NRC en Parool. De tentoonstelling Extra Large haalde prachtige items in FD 
Persoonlijk, de Telegraaf en Volkskrant, vele mode- en lifestyle magazines en in het AvroTros te-
levisieprogramma Nu te zien. All you can Art werd breed belicht in Trouw en in het Antiliaans 
Dagblad, en ook regionaal door onder meer OPEN Rotterdam. Ook internationaal trokken ver-
schillende tentoonstellingen de aandacht, onder meer in het Duitse Tageszeite en Eurostar Ma-
gazine.  
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Ook kleinere tentoonstellingen ontvingen goede persaandacht, waaronder de fototentoonstelling 
van Peter de Krom, Stil Leven en Getekend Rotterdam, met als uitschieter de tentoonstelling For 
Your Eyes Only die het NOS 8 uur Journaal wist te halen.  
 
De events van de Kunsthal werden door diverse media uitgelicht: Fiona Hering besteedde in het 
Parool en in het tv programma 5 uur Live op RTL 4 aandacht aan de masterclass Noonoouri. De 
Nederlandse én Italiaanse Vogue schreven over de samenwerking met MOAM en jonge fashion 
talenten rondom de tentoonstelling Thierry Mugler: Couturissime. KunstKoppels was het onder-
werp in radioprogramma Goeiedag Haandrikman op NPO Radio 5 en op Vers Beton. De totale 
mediawaarde  bedroeg in 2020 circa  € 3,4 miljoen.  
 
Daarnaast was er aandacht voor Kunsthal directeur Nathanja van Dijk, onder meer in Museum-
tijdschrift en grote interviews in AD Rotterdams Dagblad en FD Persoonlijk. Ook was zij  een van 
de gasten in BNR’s  Big Five over de museumwereld, terug te luisteren als podcast 
(lhttps://www.bnr.nl/podcast/thebigfive/10416161/museumwereld-nathanja-van-dijk-kunsthal-
rotterdam ), mocht zij haar Weekend Wijsheid delen in Volkskrant magazine en was zij gastre-
dacteur voor VPRO Zomerkoos. 
 
Vriendencampagne 
In nauwe samenwerking met de afdeling development en het Rotterdamse Das Buro is gewerkt 
aan een eigen visuele identiteit voor de Kunsthal Vrienden en zijn diverse campagnemiddelen 
ontwikkeld om nieuwe Vrienden te werven.  
 

Publicaties 

De Kunsthal heeft in 2020 verschillende catalogi gepubliceerd bij haar tentoonstellingspro-
gramma. De eerste uitvoerige en rijk geïllustreerde monografie over Thierry Mugler, onder re-
dactie van Thierry-Maxime Loriot, werd uitgebracht door de publicatieafdeling van het Montreal 
Museum of Fine Arts en uitgeverij Phaidon. Ter gelegenheid van Extra Large werd de rijk geïllu-
streerde Duitstalige catalogus Die Fäden der Moderne uitgegeven door Hirmer, Kunsthalle Mün-
chen en Mobilier National, waarin de imposante wandtapijten prachtig gedetailleerd worden 
weergegeven. De Engelstalige catalogus: ‘Black Album / White Cube. A Journey into Art and Mu-
sic’ met interviews met de kunstenaars en een gesprek tussen Max Dax en kunstenaar Hans Ul-
rich Obrist over de relatie tussen kunst en muziek werd gemaakt door uitgeverij Snoeck. Bij de 
tentoonstelling For Your Eyes Only verscheen de gelijknamige Nederlandstalige catalogus bij uit-
geverij Lecturis. Ook maakten we kleine publicaties die het proces van de site specific installaties 
van Kunsthal Light kunstenaars Sil Krol en Thomas Trum vastlegden. En verscheen bij de ten-
toonstelling ‘Getekend: Rotterdam! De stad in lockdown’ een boekje over het werk van de vier 
Rotterdamse stadstekenaars. 
 
Merkalliantie Rotterdam Make it Happen 
In 2020 is de Kunsthal partner geworden van Rotterdam Make it Happen, de merkalliantie die er-
voor zorgt dat Rotterdam stevig in de Internationale spotlight blijft staan. 
 
Economische spin-off 
De economische spin-off van culturele instellingen zoals de Kunsthal waar de stad Rotterdam 
van profiteert is van grote waarde. Uit publieksonderzoek blijkt dat een groot deel van het Kunst-
halpubliek in 2020 hun bezoek combineert met o.a. winkelen, horeca, hotelovernachting en/of be-
zoek aan andere attracties. De bestedingsimpuls aan de stad bedroeg in 2020 ruim 7.6 miljoen 
euro. Daarnaast verschaft de Kunsthal werk aan tientallen Rotterdamse ZZP-ers, de creatieve 
industrie, bedrijven en detailhandel door de inrichting en vormgeving van de tentoonstellingen, 
de organisatie en productie van andere evenementen, het programmeren van artiesten, het bie-
den van rondleidingen en haar marketingactiviteiten. 
 

https://www.bnr.nl/podcast/thebigfive/10416161/museumwereld-nathanja-van-dijk-kunsthal-rotterdam
https://www.bnr.nl/podcast/thebigfive/10416161/museumwereld-nathanja-van-dijk-kunsthal-rotterdam
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5. Bedrijfsvoering inclusief risicomatrix 

Gebouw en toegankelijkheid 
Het structurele onderhoud verloopt conform het door het consortium en de gemeente  vastge-
stelde MJOP. Hierover is maandelijks overleg tussen het consortium en de Kunsthal. Een verte-
genwoordiger van het consortium maakt tweewekelijks een ronde met een facilitair medewerker 
van de Kunsthal om alle onderhoudszaken te signaleren. Daarna worden ze in het reguliere on-
derhoud opgenomen. Ook zijn er geregeld ad-hoc besprekingen. De stuurgroep - directieleden 
van de consortiumpartners (DuraVermeer, Roodenburg en Eneco) en de Kunsthal - is dit jaar 
meerdere malen bijeengekomen. Enerzijds om de algehele gang van zaken te bespreken en de 
strategie ten aanzien van de belangrijkste onderhoudszaken te bepalen. Anderzijds vanwege het 
nog steeds niet opgeloste punt van de slecht functionerende, verouderde liften. Deze vergaderin-
gen worden genotuleerd en gearchiveerd. 
 
Al jaren noemen wij de liften in het jaarverslag. Vorig jaar vermeldden wij dat een onafhankelijke 
derde partij zou worden ingeschakeld om een bindend advies uit te brengen, wat naar verwach-
ting medio 2020 zou worden gegeven. Helaas is de gemeente eenzijdig teruggekomen op de ge-
maakte afspraken en zijn wij weer op het punt beland waar we twee jaar geleden stonden.  
 
Er zijn uitgebreide maatregelen getroffen om de Kunsthal – zoals voorgeschreven in het Muse-
umprotocol - coronabestendig te maken. Er werd een route uitgezet die de bezoekers het gevoel 
gaf dat ze vrij door de Kunsthal konden dwalen en die hen toch in één bepaalde richting leidde. 
Deze route werd gemarkeerd door een speciaal ontworpen coronabewegwijzering. Een tijdelijke 
trap werd gebouwd die de bezoekers van de balustrade na Hal 5 naar Hal 2 leidde. Bij alle ruim-
tes (hallen, wc’s en winkel) werd de maximale capaciteit aangegeven en waar nodig, en bij de 
hoofdingang, werden wachtplekken gemarkeerd. Verder werden in alle publiektoegankelijk 
ruimtes en op strategische andere plekken desinfectiezuilen geplaatst. Bij de entree- en winkel-
kassas en het gardrobegebied en de gang werden spatschermen geplaatst. Ticketverkoop verliep 
via ‘timeslots’ en de capaciteit daarvan werd ongeveer 15% lager bepaald dan toegestaan volgens 
het Museumprotocol, om knooppunten in het gebouw te ontlasten en om bezoekers en personeel 
een veilig gevoel te geven. Ook werd extra personeel ingezet op cruciale knooppunten. 
 
Inkomsten  
In 2020 bedroeg het aandeel eigen inkomsten van de Kunsthal 46% van de totale inkomsten. Ei-
gen inkomsten bestaan uit entreegelden, winkelverkopen, horeca-omzet en giften van sponso-
ren, fondsen, loterijen en particuliere donateurs. Met alle hierbij betrokken stakeholders wordt 
regelmatig overleg gevoerd door de directie en de betrokken afdelingen, vooral de afdeling deve-
lopment.  
 
Hoofdsponsor – ING 
ING is sinds 2015 hoofdsponsor van de Kunsthal. Onze gezamenlijke missie is kunst en cultuur 
toegankelijk maken voor een breed publiek. Ieder ‘normaal’ jaar laat onze gezamenlijke visie zich 
vertalen in een reeks aan activiteiten, maar dit is door Covid-19 helaas in mindere mate mogelijk 
gebleken. Uitzondering hierop was de ING Kunstbuzz. Een van de belangrijkste onderdelen van het 
hoofdsponsorschap is dat ING het busvervoer mogelijk maakt van scholieren uit de regio Rotter-
dam die anders niet naar de Kunsthal komen. In 2020 hebben wij voor het eerst een digitale Kunst-
buzz georganiseerd die een groot succes was. Vanuit heel Nederland en zelfs uit de Nederlandse 
Antillen hebben kinderen uit het primaire onderwijs deelgenomen aan het online programma. Het 
is de wens van ING en de Kunsthal om de Kunstbuzz in de toekomst (ook) digitaal aan te blijven 
bieden. En, met een verlenging van het hoofdsponsorschap van ING in 2021 zal dit ook gebeuren. 
De Kunsthal is ING dankbaar voor haar niet aflatende steun en de inspirerende samenwerking.  
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Kunsthal Ambassadeurs 
Naast hoofdsponsor ING heeft de Kunsthal een Ambassadeursnetwerk van vaste sponsoren, die 
ons inhoudelijk en/of financieel steunen. In 2020 waren dit ROC Albeda College, Ploum en Natio-
nale-Nederlanden. Nationale-Nederlanden is al bijna tien jaar als ambassadeur aan de Kunsthal 
verbonden. Een trouwe partner waarmee de Kunsthal met veel plezier samenwerkt, zowel bin-
nen als buiten de Kunsthal. De Kunsthal dankt haar ambassadeurs voor hun nauwe en inhoude-
lijke betrokkenheid en kijkt uit naar nieuwe mooie samenwerkingsprojecten in 2021. 
 
Begunstiger – BankGiro Loterij 
De belangrijkste begunstiger van de Kunsthal is de BankGiro Loterij. Naast een jaarlijkse vaste 
bijdrage, kunnen bezoekers ‘geoormerkt’ met de loterij meespelen voor de Kunsthal. Zij kopen 
dan een lot bij binnenkomst. Via dit geoormerkt werven hebben wij dit jaar bijna € 300.000,- ont-
vangen. Dit bedrag ligt iets lager dan in 2019, maar met een veel lager bezoekersaantal kijkt de 
Kunsthal toch tevreden terug op het behaalde resultaat. De derde editie van KUNSTHAL LIVE op 
ZONDAG, dat door de BankGiro Loterij mogelijk wordt gemaakt, kon dit jaar geen doorgang vin-
den, maar wij hopen dit minifestival in 2021 alsnog te kunnen organiseren. De Kunsthal is de 
BankGiro Loterij en haar deelnemers bijzonder dankbaar en kijkt uit naar verdere samenwerking 
in 2021.  
 
Fondsen en sponsoren 
De Kunsthal wordt jaarlijks door veel fondsen en sponsoren gesteund. In 2019/2020 was de steun 
van Stichting Droom & Daad aan de internationale samenwerking met het Montreal Museum of 
Fine Arts bij Thierry Mugler van groot belang voor onze verdere internationale positionering. 
Daarnaast was Stichting Droom & Daad ook nauw betrokken bij de tentoonstelling Meesterlijk!  
die in samenwerking met Museum Boijmans Van Beuningen werd georganiseerd. Het VSBfonds 
heeft zich in 2020 wederom voor drie jaar met een substantiële bijdrage verbonden aan het pu-
blieksprogramma Kunsthal LIVE. Verder ontving de Kunsthal ook bijdragen van het Mondriaan 
Fonds, het Prins Bernhard Cultuurfonds, Erasmus Stichting, Stichting Elise Mathilde Fonds en 
het BankGiro Loterij Fonds. Daarnaast mocht de Kunsthal ook het Rotterdamse merk Fresh ’n 
Rebel tot haar nieuwe sponsoren rekenen. Wij zijn onze partners zeer erkentelijk voor hun bijdra-
ges en hopen dat zij ook in de toekomst ons diverse aanbod blijven ondersteunen. Voor een gede-
tailleerd overzicht verwijzen wij u graag naar de jaarrekening.  
 
De Kunsthal Zakenkring 
De Zakenkring is een laagdrempelig platform voor ondernemers met als thuisbasis de Kunsthal: 
dé locatie om nieuwe ideeën op te doen en nieuwe mensen te ontmoeten. Alle branches zijn wel-
kom: van architect tot orthodontist en van consultant tot graphic designer. Kunsthal Zakenkring-
leden dragen met hun jaarlijkse steun bij aan de algemene financiering van tentoonstellingen en 
mogen als tegenprestatie de Kunsthal gebruiken als platform voor relatiemarketing. In 2020 
telde de Zakenkring 13 leden. De Kunsthal heeft in 2020 een nieuwe geefstructuur opgezet voor 
de zakelijke markt en wij hopen hiermee het aantal deelnemers aan de Zakenkring substantieel 
te doen stijgen.  
 
Vrienden en Major Donors 
Ook voor particuliere gevers heeft de Kunsthal in 2020 een nieuwe geefstructuur opgezet waar-
mee wij Vrienden en Major Donors voor een langere periode aan de Kunsthal hopen te binden. 
Het Vriendenprogramma bestaat, naast gratis toegang, uit verschillende voordelen als sneak 
previews, korting in de winkel en toegang tot de Masterclass serie. Voor Major Donors is een 
speciaal programma opgezet. Deze aanpak werpt zijn vruchten af.  
 
Winkel, verhuur en horeca 
Het spreekt voor zich dat gebruik van het Auditorium en het KunsthalLAB en de daaruit voort-
vloeiende inkomsten  in 2020 structureel zijn afgenomen ten opzichte van 2019. Eigenlijk was het 
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hele jaar een opeenstapeling van verschuiven, uitstellen en uiteindelijk  afstel. We zijn benieuwd 
wat 2021 ons zal brengen. De voortekenen zijn niet goed.  
 
De winkel kende natuurlijk ook een minder resultaat dan in 2019, maar deed het naar omstandig-
heden bijzonder goed.  
 
Het café kende een slecht jaar doordat het ongeveer het halve jaar gesloten was en de meeste 
maanden dat het geopend was, onder grote beperkingen moest werken. Desondanks waren de 
samenwerking en communicatie met Vermaat, onze vaste horecapartner, goed.  
 
Afdeling veiligheidszaken  
De afdeling veiligheidszaken heeft met zijn professionele opstelling in hoge mate bijgedragen aan 
de soepele invoering van de 1,5 meter maatregelen en er voor gezorgd dat de bezoekers zich on-
verminderd welkom en op hun gemak voelden in de Kunsthal. Het ‘continuous learning pro-
gram’is door de Covid-19 beperkingen op een zeer laag pitje komen te staan omdat geplande ex-
terne en interne trainingen niet mogelijk. De samenwerking met de veiligheids- en automatise-
ringspartners, Automatic Signal, Alert Group en Reset, was als altijd goed. Er zijn een aantal vei-
ligheidsinstallaties hernieuwd gecertificeerd. De Kunsthal doet geen mededelingen over de aard, 
omvang en uitvoering van concrete veiligheidsmaatregelen. 
 
Organisatie & Personeel 
Er zijn in 2020 zes OR vergaderingen geweest, waarvan twee met de aanwezigheid van een lid van 
de RvT. De OR is in 2020 in gesprek gegaan met de directie naar aanleiding van de voorgelegde 
adviesaanvraag over het in te voeren personeelshandboek. De adviesaanvraag is afgerond en in-
zichtelijk gemaakt voor de hele organisatie. Naast de algehele gang van zaken zijn onder ander 
de volgende onderwerpen besproken: 1) thuiswerken en arbeidsomstandigheden, 2) WAB-rege-
ling, 3) veiligheid op de werkvloer. Tot slot heeft de OR zich ingeschreven bij de vakbond. 
 
Begin maart is een coronaprojectgroep geformeerd die de gevolgen van de afgekondigde maatre-
gelen heeft geïnventariseerd en een plan van aanpak, inclusief een eigen coronaprotocol in lijn 
met het museumprotocol, heeft gemaakt. Vervolgens zijn het kantoor en de publieksruimtes ‘co-
ronaproof’ gemaakt. De projectgroep is gedurende het gehele jaar regelmatig bij elkaar geko-
men, en in ieder geval na de bekende persconferenties, om de genomen maatregelen te evalue-
ren en indien nodig aan te passen. Na elke aanpassing volgde een update aan alle medewerkers 
en de RvT. Natuurlijk waren wij blij met de complimenten, die wij kregen van een RI&E-inspec-
teur afgelopen december, voor de manier waarop wij de preventieve coronamaatregelen hadden 
doorgevoerd.  
 
Het thuiswerken heeft natuurlijk grote impact op de organisatie. Gewone vergaderstructuren zijn 
zo veel mogelijk online gehandhaafd. In overleg met de OR zijn maatregelen getroffen om het 
thuiswerken zo goed mogelijk te faciliteren. We zijn inmiddels misschien gewend geraakt aan het 
thuiswerken, maar het is niet gewoon geworden. Een informele en flexibele projectorganisatie 
als die van de Kunsthal is gebaat bij het onderlinge contact in de ‘wandelgangen’. Als dat wegvalt, 
wordt het lastiger om snel te schakelen. Desondanks is het Kunsthalteam in staat gebleken een 
programma neer te zetten dat door pers en publiek zeer goed werd ontvangen.  
 
Gelukkig heeft de Kunsthal dankzij haar solide financiële positie en natuurlijk de genereuze 
NOW-steun geen arbeidscontracten voortijdig hoeven te beëindigen. De langdurige ziekte van het 
hoofd educatie (het gehele jaar) heeft meer dan ooit duidelijk gemaakt hoe kwetsbaar deze afde-
ling is. En hoe groot de gevolgen zijn van een instabiele educatieafdeling voor de andere inhoude-
lijk betrokken afdelingen: de curatoren, marketing en development. Wij hebben derhalve eind 
2020 een vacature uitgezet voor een extra educatiemedewerker en verwachten dat deze in het 
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voorjaar van 2021 is ingevuld. Deze extra medewerker kunnen wij financieren dankzij de hogere 
subsidie die de Kunsthal vanaf 2021 ontvangt.  
 
Kunsthal als ervaringsplek voor stagiaires  
De afdelingen veiligheidszaken, educatie, development en communicatie zijn ondersteund door 
stagiaires vanuit diverse opleidingen. Wij werken onder andere samen met het ROC Albeda Col-
lege, ROC Mondriaan, In-Holland en de Willem de Kooning Academie. Deze samenwerkingen zijn 
voor zover mogelijk en met inachtneming van de Coronamaatregelen voortgezet. 
 
 
6. Codes Governance, Diversiteit, Fair Practice en risicoanalyse 
Governance Code Cultuur 
De Governance Code Cultuur (2019) wordt door de RvT als richtlijn gebruikt voor haar functione-
ren. De in de code beschreven principes en ‘best practices’ worden toegepast. De maatschappe-
lijke doelstelling van de Kunsthal is verankerd in de statuten en wordt in de praktijk gebracht 
door de diverse programmering. Daarbij worden veel culturele en maatschappelijke partners be-
trokken. De Kunsthal wil voor alle geledingen van de bevolking toegankelijk zijn.  
 
De directie is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken. De RvT is onafhankelijk en ver-
antwoordelijk voor de instandhouding en continuïteit van de Kunsthal en vervult ten opzichte van 
de directeur-bestuurder de werkgeversrol. Jaarlijks vindt er een evaluatie plaats van het functio-
neren van de directeur-bestuurder door tenminste twee leden van de RvT, waaronder de voorzit-
ter. De beloning van de directeur-bestuurder is in overeenstemming met de WNT en vastgelegd 
in haar arbeidscontract.  
 
In het algemeen ziet de RvT er op toe dat directie en staf op adequate wijze invulling geven aan de 
doelstellingen van de Kunsthal, zoals van tijd tot tijd in nauwe samenspraak tussen de RvT en de 
directie vastgesteld. Binnen het kader van de jaarlijks door de RvT vastgestelde begroting is de 
algemeen directeur (tevens bestuurder) belast met het algemeen beleid, de strategie, program-
mering, organisatie van tentoonstellingen, marketing en communicatie, educatie en fondsenwer-
ving/sponsoring. De zakelijk directeur is mede belast met het algemeen beleid en de strategie en 
daarnaast met governance en de algemene bedrijfsvoering (onderhoud, veiligheidszaken, perso-
neel, financiën, horeca en winkel). De onderlinge werkwijze en verdeling van verantwoordelijkhe-
den tussen beide directeuren is vastgelegd in een directiereglement. De werkwijze van de RvT, 
ook in relatie tot directie, is tevens vastgelegd in een  RvT reglement.  
 
De RvT vergadert tenminste vier keer per jaar. De voorzitter en de diverse RvT-commissies wor-
den door de directie regelmatig geïnformeerd over de gang van zaken. De RvT bespreekt met de 
directie de plannen die de organisatie ontwikkelt op inhoudelijk en financieel gebied. Op de ex-
pertise van de individuele leden wordt regelmatig een beroep gedaan. In de statuten is een rege-
ling omtrent mogelijke belangenverstrengeling opgenomen. Het RvT-reglement is dit jaar aange-
past en daarin is onder meer een regeling in geval van mogelijke belangverstrengeling opgeno-
men. 
 
Samenstelling en profielschets RvT 
De RvT bestaat in 2020 uit zes leden. De RvT beschikt over algemene en over meer specifieke, 
voor een museale instelling gewenste, competenties zoals: kennis van de culturele sector, finan-
ciële deskundigheid, juridische deskundigheid, commerciële kennis, technische/ict kennis, affini-
teit met “het Rotterdamse”, een breed netwerk in het bedrijfsleven en de overheid, en ervaring 
met de besturing en inrichting van non-profit organisaties. In de samenstelling van de RvT wordt 
streefd naar op diversiteit met betrekking tot culturele migratieachtergrond, leeftijd, geslacht en 
competentie. De helft van de raad van toezicht bestaat uit vrouwen. Een lid heeft een bi-culturele 
achtergrond. 
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De RvT kent een rooster van aftreden dat enerzijds doorstroming bewerkstelligt en anderzijds de 
continuïteit van het toezicht garandeert. De leden van de RvT worden benoemd voor een periode 
van vier jaar met een mogelijkheid voor herbenoeming van nog 4 jaar. De statuten zouden in 2020 
worden aangepast, maar dat kan pas nadat de gemeente deze aanpassing heeft goedgekeurd. 
Dat heeft de gemeente nog niet gedaan. Wij gaan er vanuit dat dat in 2021 wel zal gebeuren. De 
leden van de RvT zijn onbezoldigd.  
 
Interne en externe belanghebbenden 
Als collectieloze instelling kent de Kunsthal vele externe belanghebbenden. Van inhoudelijke 
partners tot financiële en natuurlijk de gemeente. Met al deze partijen wordt het gehele jaar op 
verschillende niveaus, door de verschillende afdelingen (development, marketing, inhoud en edu-
catie) en de directie, overleg gevoerd. Een deel van deze overleggen staat in het voorgaande spe-
cifiek beschreven.   
 
Onze voornaamste interne belanghebbenden zijn natuurlijk onze medewerkers. In het voor-
gaande zijn de overleggen met de OR beschreven. Zowel de algemeen, als de zakelijk directeur 
hebben regelmatig (bilateraal) overleg met de medewerkers die aan hen rapporteren. Maande-
lijks vindt er een algemene vergadering plaats, waarin de directie en alle afdelingen elkaar infor-
meren over de belangrijke zaken die voor het gehele personeel van belang zijn. Bij deze vergade-
ring is het vaste kantoorpersoneel aanwezig, alsmede vertegenwoordigers van het zaalperso-
neel. Deze vergaderingen worden genotuleerd en de verslagen worden gearchiveerd 
  
Code Diversiteit & Inclusie 
Inclusie ligt in onze missie besloten: de Kunsthal laat een zo breed en divers mogelijk publiek 
kunst en cultuur beleven. Wij doen dit dankzij ons veelzijdige en contrastrijke programma dat in-
speelt op specifieke publieksgroepen. Een programma dat tot stand komt in nauwe samenwer-
king met vele zeer diverse partners. Tegelijkertijd is de Kunsthal zich er van bewust dat deze ba-
sis niet voldoende is en dat diversiteit en inclusie meer integraal en systematischer geagendeerd 
moeten worden. We hebben daarom de werkgroep Diversiteit & Inclusie nieuw leven ingeblazen. 
De activiteiten van deze werkgroep waren, door het vertrek van twee leden en een langdurig ziek-
tegeval, op een laag pitje komen te staan. We hebben de samenstelling van de werkgroep diver-
ser gemaakt en verjongd, waardoor alle medewerkers van de Kunsthal zo goed mogelijk worden 
gerepresenteerd. De werkgroep gebruikt de Code D&I als uitgangspunt. Op het gebied van 4 p’s: 
programmering, publiek, partners en personeel, wordt de huidige positie van de Kunsthal in 
kaart gebracht. Daarna wordt Kunsthal-breed informatie opgehaald en een zo compleet mogelijk 
D&I-profiel van de Kunsthal geschetst. Aan de hand van dit profiel worden (beleids)speerpunten 
geformuleerd. Ook worden externe experts betrokken voor trainingen en aan de werkgroep ver-
bonden als klankbord. De werkgroep vergadert tweewekelijks en in is onderverdeeld in sub-
werkgroepen aan de hand van de 4 p’s. De sub-werkgroepen betrekken relevante andere mede-
werkers van de Kunsthal.  
 
Fair Practice Code 
De Kunsthal onderschrijft de Fair Practice Code en zeker het principe dat tegenover werk altijd 
een eerlijke vergoeding moet staan. De salarissen van ons personeel zijn voor het overgrote deel 
in lijn met de Museum-cao. De Kunsthal is niet aangesloten bij deze cao, maar gebruikt deze wel 
als richtlijn bij haar beloningsbeleid. Kunstenaars waar wij mee samenwerken ontvangen in prin-
cipe een beloning die in overstemming is met de Richtlijn Kunstenaarshonoraria van het Mondri-
aan Fonds.  
 
Risicoanalyse 
De Kunsthal heeft een risicomatrix opgesteld waarin de belangrijkste strategische risico’s zijn 
benoemd. Wij hebben de bestemming van ons eigen vermogen onder meer afgestemd op deze 
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risicomatrix. De risicomatrix wordt jaarlijks geactualiseerd en besproken met de RvT. Schema-
tisch ziet de risicomatrix er als volgt uit: 
 
 

 
 

1. Afhankelijkheid van gemeentesubsidie: de Kunsthal maakt onderdeel uit van de RCB, 
hiermee is gemeentelijke subsidie gegarandeerd.    

2. Afhankelijkheid van sponsors en fondsen: steeds meer partijen vissen in dezelfde ‘spon-
sorvijver’ en het is lastig om meerjarige contracten met bedrijven te sluiten. In 2021 lopen 
de drie grootste sponsor- en donatiecontracten af (ca 50% van de totale inkomsten uit 
deze categorie). 

3. Stijgende productie-, programmerings- en bedrijfskosten: door het ontbreken van een ei-
gen collectie (geen mogelijkheid tot ruilen) en omdat het Kunsthal-model wordt gekopi-
eerd stijgen programmeringskosten. Kosten van productie, beveiliging, verzekering en 
transport stijgen permanent, o.a. door wetgeving, prijsindexaties en belasting- en premie-
verhogingen.  

4. Compliance: er komt steeds meer formele en informele regel- en wetgeving die nage-
leefd moet worden. Denk aan de AVG en de codes Cultural Governance en Diversiteit. 
Compliance-eisen kunnen ook extra kosten veroorzaken. De Kunsthal is niet onderkend 
als vpb-plichting, rekening houdend met de geldende aftrekposten zijn de lasten uit 
hoofde van vpb geschat op nihil.  

5. Komst Depot BvB: vormt een reëel risico op verdringing, zowel inhoudelijk als op gebied 
van inkomstenwerving, zoals subsidie, sponsoring, major donors, horeca en verhuur.  

6. Coronacrisis: de coronacrisis vormt, ook vanwege het zeer onvoorspelbare verloop, het 
grootste risico voor de Kunsthal met de grootste impact op de hele organisatie. De finan-
ciële risico’s vangt de Kunsthal in hoge mate op dankzij de NOW steun. De Kunsthal heeft 
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tot op heden geen aanspraak op additionele steun van de gemeente of het rijk. De Kunst-
hal heeft zowel over 2020 als voor 2021 kostenreducerende maatregelen genomen door 
tentoonstellingen te schrappen en een terughoudend aannamebeleid te voeren. Ook be-
schikt de Kunsthal over voldoende reserves/eigen vermogen om verliezen op te vangen.  

 
 

7. Facts & figures   
Financiële ontwikkeling 
De gevolgen van de coronapandemie zijn van grote invloed geweest op de cijfers van 2020. De 
Kunsthal heeft na de eerste lock-down in maart direct adequate maatregelen genomen door de 
grote zomertentoonstelling te annuleren en de najaarstentoonstelling met één jaar te verschui-
ven naar eind 2021. Hiermee is een essentiële kostenbesparing gerealiseerd.   
 
Het jaar 2020 is afgesloten met een negatief resultaat van € 22.361. Vanuit de bestemmingsre-
serve financiering activa is € 105.084 toegevoegd aan de algemene reserve, een bedrag van  
€ 9.200 vrijgevallen vanuit de bestemmingsreserve tentoonstellingsverlichting en € 22.361  in 
mindering gebracht op de algemene reserve/ weerstandsvermogen. Hiermee komt de algemene 
reserve/weerstandsvermogen per 31 december 2020 op € 1.209.633. 
 

De tijdelijke sluitingen en beperkende maatregelen tijdens periode van openstelling hebben hun 
weerslag gehad op met name de eigen inkomsten in de vorm van opbrengsten uit entreegelden 
en winkelverkopen. Tegelijkertijd was een hogere inzet van personeel in de Kunsthal noodzake-
lijk om te voldoen aan de corona-maatregelen. Naast inzet van extra personeel zijn er ook aan-
vullende kosten gemaakt om te voldoen aan de maatregelen, waaronder aanpassingen aan het 
gebouw en specifieke signing.   
 
De Kunsthal heeft aanspraak gemaakt op de tegemoetkoming uit hoofde van de Noodmaatregel 
Overbrugging Werkgelegenheid. In 2020 is een bate van € 610.000 verantwoord als onderdeel van 
de personeelslasten. Zowel het vaste personeel als werknemers met een 0-uren oproepkracht 
zijn gedurende 2020 doorbetaald.   
 
Ultimo 2020 is, mede dankzij de steun vanuit de NOW-regeling, nog steeds sprake van een ge-
zonde financiële positie met voldoende liquiditeiten.  
 
De begroting over 2021 bedraagt € 5.551.000 met een negatief resultaat van € 352.000.  
 
Bestemming eigen vermogen 
Om calamiteiten in de exploitatie op te vangen en om de continuïteit van de Kunsthal op langere 
termijn te waarborgen, houdt de Kunsthal een weerstandsvermogen aan. Wij vinden het wense-
lijk als dit gelijk is aan een jaar publieksinkomsten (entree, horeca, winkel en verhuur). Zoals ook 
in 2020 geconstateerd zijn de inkomsten navenant minder als de  bezoekersaantallen (onver-
wacht) sterk achterblijven. In combinatie met tegenvallende inkomsten van derden kan het resul-
taat snel zeer negatief worden. Een toereikend weerstandsvermogen stelt ons in staat, om bij ge-
lijkblijvende subsidie, in ieder geval een jaar de vaste lasten te dekken. 
 
De kantoorverbouwing is in 2020 volledig afgerond. Deze verbouwing was noodzakelijk om de 
werkomstandigheden (klimaat, lucht en licht) aan de huidige normen voor een goede werkomge-
ving aan te passen. In 2020 is tevens geïnvesteerd in de tentoonstellingsverlichting. Hierdoor kan 
beter worden voldaan aan de eisen van onze bruikleengevers en tentoonstellingspartners, nemen 
de onderhoudslasten af en wordt een substantiële energiebesparing bereikt.  
 
Zoals vermeld lopen vanaf 2021 een aantal belangrijke sponsorcontracten af. Het is onzeker of 
deze zullen worden verlengd, dan wel of hiervoor vervanging kan worden gevonden. Teneinde het 
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hoge niveau van programmering na 2020 te kunnen handhaven is hiervoor in 2018 een specifieke 
bestemmingsreserve gevormd.  
 
Kengetallen 
Onderstaande kengetallen geven een overzicht van de meest relevante cijfers. De Kunsthal wordt 
in 2020 voor ruim de helft van haar activiteiten gesubsidieerd en verdubbelt bijna iedere euro aan 
subsidie. Een analyse van de financiële resultaten is te vinden in de toelichting bij de jaarreke-
ning.  
 
Inkomsten 

Financiële ratio’s  2020 2019 
Eigen inkomsten versus totale inkomsten 46% 60% 
Structurele bijdragen (incl. subsidie) vs totale 
bijdragen 91% 77% 
Solvabiliteit (eigen vermogen vs totaal ver-
mogen) 70% 71% 
Current ratio (vlottende activa vs kortlopende 
schulden) 2,53 2,64 

 

 
 
Prestaties 

Prestaties 2020 2019 
Aantal tentoonstellingen 18 25 
Uren openstelling (per week)* 41 41 

* tijdens opening van Kunsthal in 2020 
 
Bezoekersstroom 
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Kengetal bezoeken Totaal aantal be-
zoeken 

In Rotterdam 

Totaal aantal bezoeken  148.607 148.607 
Waarvan betalend (inclusief kinderen t/m17) 139.777 139.777 
Waarvan in schoolverband (PO-VO-MBO-HBO-
WO) 5.402 5.402 
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6%
Regulier bezoek - volwassenen

Regulier bezoek - studenten

Regulier bezoek - kinderen
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Balans per 31 december 2020       

(na verwerking exploitatiesaldo)       

    31-12-2020    31-12-2019 

ACTIEF       

Materiële vaste activa (1)      

Restaurantinventaris  128.387   140.800  

Verbouwing Kunsthal  346.395   357.189  

Inventaris  559.661   570.800  

   1.034.443   1.068.789 

Vlottende activa       

Voorraden (2)  50.026   106.926 

       

Vorderingen en overlopende activa       

Debiteuren (3) 55.100   210.889  

Te vorderen omzetbelasting (4) 69.647   49.572  
Overige vorderingen en overlopende 
activa (5) 660.913   1.050.672  

   785.660   1.311.133 

Liquide middelen (6)  2.207.728   1.574.480 

   4.077.857   4.061.328 
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Balans per 31 december 2020       

(na verwerking exploitatiesaldo)       

    31-12-2020    31-12-2019 

PASSIEF       

Eigen vermogen (7)      
Algemene 
reserve/weerstandsvermogen  1.209.633   1.117.710  

Bestemmingsreserve financiering activa  1.034.443   1.068.789  
Bestemmingsreserve verbouwing 
kantoor  -   34.200  
Bestemmingsreserve verbouwing 
entreegebied  100.000   100.000  
Bestemmingsreserve tentoonstellings- 
verlichting  -   45.738  

Bestemmingsreserve programmering  500.000   500.000  

   2.844.076   2.866.437 

       

Voorzieningen (8)  30.000   30.000 

       
Kortlopende schulden en 
overlopende passiva       

Crediteuren  276.619   348.955  

Belastingen  (9) 53.045   90.414  
Overige schulden en overlopende 
passiva (10) 874.117   725.522  

   1.203.781   1.164.891 

   4.077.857   4.061.328 
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Exploitatierekening 2020  Realisatie  Jaarplan  Realisatie 

Baten  2020  2020  2019 

Opbrengsten       

Entreegelden (11) 1.185.237  1.857.000  2.111.865 

Opbrengst winkel (12) 114.278  195.000  223.490 

Bijdrage (13)      

- Sponsoring en bijdragen  262.585  495.000  458.687 

- BGL  527.979  420.000  661.422 

- Fondsen  325.015  727.000  687.451 

Overige opbrengsten (14) 101.292  150.000  225.872 

  2.516.386  3.844.000  4.368.787 

Structurele subsidie       

Exploitatiesubsidie Gemeente Rotterdam  2.963.000  2.919.000  2.919.000 

Totale baten  5.479.386  6.763.000  7.287.787 
       

Lasten       

Personeelslasten (15) 2.269.239  2.764.000  2.867.739 

Beheerslasten materieel       

Huisvestingskosten  975.487  946.000  989.137 

Algemene kosten (16) 361.266  317.000  365.305 

Afschrijving (17) 175.104  150.000  146.097 

  3.781.096  4.177.000  4.368.278 

Activiteitenlasten materieel       

Activiteitenlasten materieel (18) 1.705.066  2.571.000  2.895.962 

Totale lasten  5.486.162  6.748.000  7.264.240 

       

Financiële lasten  15.585  15.000  17.345 

Exploitatiesaldo  (22.361)  -  6.202 
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Toelichting op de balans en de exploitatierekening 

Algemeen 

Stichting Kunsthal Rotterdam, KvK nr. 411326613, is opgericht bij notariële akte op 24 oktober 1991.  
De vestigingsplaats is Rotterdam (Westzeedijk 341, 3015 AA). Hierna “de Kunsthal’. 

Volgens artikel drie van de statuten heeft de Kunsthal ten doel: 
 

“de exploitatie van een kunsthal aan de Westzeedijk te Rotterdam”. 

De Kunsthal tracht haar doelstelling te bereiken middels het organiseren van (kunst)tentoonstellingen, 
(culturele) evenementen en de daarbij behorende publieksvoorzieningen. 

Het vermogen van de Kunsthal dient ter verwezenlijking van het doel van de stichting.  

Op 15 maart 2021, vóór het opmaken van de jaarrekening 2021, is mevrouw N.C. van Dijk afgetreden 
als zelfstandig bestuurder van Stichting Kunsthal Rotterdam. De heer H.A. van Karnebeek is vanaf 
deze datum aangesteld als tijdelijk zelfstandig bestuurder van Stichting Kunsthal Rotterdam.  

De leden van de Raad van Toezicht worden benoemd door het college van Burgemeester en 
Wethouders van de gemeente Rotterdam.  

Per 31 december 2020 bestaat de Raad van Toezicht uit de volgende leden: 
 De heer drs. A.J.M. Schakenbos, voorzitter 
 Mevrouw drs. B.E.M. Tetteroo, vice-voorzitter 
 Mevrouw mr. B. Sabourian 
 Mevrouw drs M.P. Krijnen  
 De heer S.P. Lubbers 
 De heer drs. D.J.A. Dokman  
 
Subsidie 

De Kunsthal ontvangt subsidie van de gemeente Rotterdam. Deze wordt jaarlijks verleend ter 
uitvoering van de activiteiten/prestaties zoals opgenomen in het jaarplan. Voor 2020 waren dat: 21 
tentoonstellingen en een gemiddeld aantal uren openstelling per week van 41. De gemeente 
Rotterdam heeft besloten om voor 2020 de subsidie op basis van subsidiabele prestaties (i.c. aantal 
tentoonstellingen en gemiddeld aantal uren opstelling per week) te wijzigen in een subsidie voor de 
subsidiabele lasten van de subsidiabele activiteit(en).  

Vaststelling van de subsidie vindt plaats nadat het jaarverslag definitief is en bij de gemeente 
ingediend. 
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Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening 

De jaarrekening is opgesteld met inachtneming van de bepalingen in de Richtlijnen voor de 
jaarverslaggeving RJ640 “Organisaties zonder winststreven” en de vereisten uit de 
Subsidieverordening Rotterdam 2014. 

De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het exploitatiesaldo vinden plaats op 
basis van historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost 
anders wordt vermeld, worden de activa en passiva gewaardeerd volgens het kostprijsmodel.  

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten worden slechts 
genomen voor zover zij op de balansdatum zijn gerealiseerd. Lasten, verplichtingen en mogelijke 
verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar worden in acht genomen indien 
zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. 

Continuïteit van de activiteiten 

Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling.  

Financiële instrumenten 

Financiële instrumenten omvatten vorderingen onder vlottende activa, liquide middelen, langlopende 
schulden en kortlopende schulden. Alle financiële instrumenten worden bij de eerste opname verwerkt 
tegen reële waarde, inclusief direct toerekenbare transactiekosten. Na de eerste opname worden 
financiële instrumenten gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs. 

Valuta 

De jaarrekening is opgesteld in euro’s, de functionele valuta van de Kunsthal. 

Collectie 

De Kunsthal heeft een aantal kunstwerken in bezit die volledig zijn gefinancierd uit bijdragen van 
diverse partijen. Deze kunstwerken zijn niet opgenomen onder de activa.  
 
Schattingen bij de toepassing van de grondslagen van waardering en resultaatbepaling 

De opstelling van de jaarrekening vereist dat de directie oordelen vormt en schattingen en 
veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de 
gerapporteerde waarde van activa en verplichtingen, en van baten en lasten. De daadwerkelijke 
uitkomsten kunnen afwijken van deze schattingen. De schattingen en onderliggende 
veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld. Herzieningen van schattingen worden 
opgenomen in de periode waarin de schatting wordt herzien en in toekomstige perioden waarvoor de 
herziening gevolgen heeft.  

Er zijn geen waarderingsgrondslagen naar de mening van de directie die kritisch zijn ten aanzien van 
schattingen en veronderstellingen voor het weergeven van de financiële positie. 
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Wet Normering Bezoldiging Topfunctionarissen 

Voor de uitvoering van de Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen in de (semi)publieke sector 
(WNT) heeft de Stichting zich gehouden aan de beleidsregel toepassing WNT en deze als 
normenkader bij het opmaken van de jaarrekening gehanteerd. 

Grondslagen voor de waardering van de activa en passiva 

Materiële vaste activa 

De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs, verminderd met de cumulatieve 
afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen.  

De afschrijvingen worden gebaseerd op de verwachte toekomstige gebruiksduur en worden berekend 
op basis van een vast percentage van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met een eventuele 
restwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming.  

Bedrijfsmiddelen met een aanschafwaarde boven de € 500 en een verwachte levensduur van meer 
dan drie jaar worden geactiveerd. Afschrijvingen op de materiële vaste activa worden berekend op 
basis van de volgende percentages per jaar van de aanschafwaarde:  

- restaurantinventaris 6,67% (looptijd 15 jaar) tot 33% (looptijd 3 jaar) 
- verbouwing 6,67% (looptijd 15 jaar) tot 33% (looptijd 3 jaar)   
- overige inventaris varieert van 6,67% (looptijd 15 jaar) tot 33% (looptijd 3 jaar) 

Voorraden 

De voorraden worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of lagere netto-opbrengstwaarde. Deze 
lagere netto-opbrengstwaarde wordt bepaald door individuele beoordeling van de voorraden. Bij de 
bepaling van de opbrengstwaarde wordt rekening gehouden met de incourantheid van de voorraden. 

Vorderingen en overlopende activa 

De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens 
gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn 
gelijk aan de nominale waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor mogelijke verliezen als 
gevolg van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis 
van individuele beoordeling van de vorderingen. Kortlopende vorderingen hebben een looptijd korter 
dan een jaar. 

Liquide middelen 

De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Indien middelen niet ter vrije 
beschikking staan, dan wordt hiermee bij de waardering rekening gehouden. 

Eigen vermogen 

Het eigen vermogen van de Kunsthal wordt ingedeeld in verschillende reserves. 
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Algemene reserve/weerstandsvermogen 

Dit betreft dat deel van het eigen vermogen waar geen specifieke besteding aan is gegeven door 
derden of de directie. Deze reserve wordt, gebaseerd en rekening houdend met een gedegen 
risicoanalyse, aangehouden om de continuïteit van de Stichting op langere termijn te waarborgen. 

Bestemmingsreserve financiering activa 

Voor de aanschaf van materiële vaste activa is de reserve financiering activa gevormd. Uitgaven die 
worden gedekt uit bestemmingsreserve worden in de exploitatierekening verantwoord. Via de 
bestemming van het exploitatieresultaat worden de toevoegingen aan en onttrekkingen uit de 
bestemmingsreserve verwerkt.  

Bestemmingsreserves 

Aan deze van het vermogen afgezonderde reserves is door de directie van de Kunsthal onder 
goedkeuring van de Raad van Toezicht een in de jaarrekening omschreven bestedingsmogelijkheid 
gegeven. Deze ligt in het verlengde van de doelstelling van de Kunsthal. 

Voorzieningen 
 
Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de 
balansdatum bestaan, waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en 
waarvan de omvang op betrouwbare wijze is te schatten.  
De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk 
zijn om de verplichtingen per balansdatum af te wikkelen. Wanneer de verwachting is dat een derde 
de verplichtingen vergoedt, en wanneer het waarschijnlijk is dat deze vergoeding zal worden 
ontvangen bij de afwikkeling van de verplichting, dan wordt deze vergoeding als actief in de balans 
opgenomen.   

Kortlopende schulden en overlopende passiva 

Schulden worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens 
gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Kortlopende schulden hebben een looptijd korter dan 
een jaar. 

Grondslagen voor bepaling van het resultaat 

Algemeen 

Het exploitatieresultaat wordt bepaald als het verschil tussen het totaal der baten en het totaal der 
lasten. De baten en lasten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor vermelde grondslagen 
voor waardering en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben. Voorzienbare 
verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het boekjaar 
worden meegenomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden en wordt 
voldaan aan de voorwaarden voor het opnemen van voorzieningen. 

Tentoonstellingskosten worden per tentoonstelling toegerekend aan de periode waarin de betreffende 
tentoonstelling plaats vindt. Tentoonstelling gebonden sponsorbijdragen en subsidies worden 
toegerekend aan de periode waarin de betreffende tentoonstelling plaats vindt. Bijdragen in natura zijn 
gewaardeerd indien het bedrag op betrouwbare wijze kan worden bepaald. 
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De kosten van tentoonstellingen die door de Kunsthal worden ge(co)produceerd en verkocht worden 
aan musea en/of expositieruimtes worden toegerekend aan de periode waarin wordt verwacht dat 
verkoopbaten kunnen worden gerealiseerd. Hierbij wordt rekening gehouden met een voorzichtige 
schatting van het aantal te verkopen tentoonstellingen en de kosten worden naar rato van dit aantal 
verdeeld over de periodes. De tentoonstelling wordt als verkocht beschouwd in het jaar waarin het 
contract wordt getekend. 

Opbrengsten voortvloeiend uit de verkoop van goederen worden verantwoord op het moment dat alle 
belangrijke rechten op economische voordelen alsmede alle belangrijke risico’s zijn overgegaan op de 
koper. De kostprijs van deze goederen wordt aan dezelfde periode toegerekend.  

Subsidies 

De structurele subsidies die worden ontvangen ten behoeve van de exploitatie van voortdurende 
activiteiten worden als baten verantwoord in de exploitatierekening in het jaar waar de toekenning 
voor geldt. De subsidies worden verantwoord als het waarschijnlijk is dat deze worden ontvangen en 
de Kunsthal de condities voor ontvangst kan aantonen.  

Giften 

De niet-financiële bijdragen die door vrijwilligers wordt geleverd, worden niet in de staat van baten en 
lasten verantwoord. 

Afschrijvingen 

Materiele vaste activa worden vanaf het moment van ingebruikneming afgeschreven over de 
verwachte toekomstige gebruiksduur van het actief. Indien een schattingswijziging plaatsvindt van de 
toekomstige gebruiksduur, dan worden de toekomstige afschrijvingen aangepast. 

Pensioenregelingen personeel  

De voor het personeel geldende pensioenregelingen worden gefinancierd door afdrachten aan de 
pensioenuitvoerder. De verschuldigde premie wordt als last in de exploitatierekening verantwoord. Als 
de reeds betaalde premiebedragen de verschuldigde premie overtreffen, wordt het meerdere 
opgenomen als overlopend actief voor zover sprake zal zijn van terugbetaling of van verrekening met 
in de toekomst verschuldigde premies 

Indien er, naast de verplichting voor periodieke pensioenpremies, een verplichting bestaat voor per 
balansdatum opgebouwde pensioenrechten (backserviceverplichtingen), wordt de verplichting in de 
balans opgenomen tegen de contante waarde. De Stichting heeft geen verplichting tot het voldoen 
van aanvullende bijdragen anders dan het voldoen van hogere toekomstige premies. 

De Kunsthal kent een middelloonpensioenregeling voor alle werknemers ouder dan 21 jaar met wie 
een pensioenovereenkomst is gesloten. Het pensioengevend salaris is 12x het maandsalaris 
vermeerderd met de vakantietoeslag. De franchise bedraag € 14.167 en de beschikbare premie 
varieert, afhankelijk van leeftijd, van 8% tot 31,5%. De eigen bijdrage van de werknemers is 4,3% van 
de pensioengrondslag (pensioengevend salaris minus franchise). 
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Toelichting op de onderscheiden posten van de balans 

1) Materiële vaste activa 
  Restaurant-  Verbouw-  Overige   
  inventaris  ingen  inventaris  Totaal 
         
Boekwaarde per 01-01-2020 
  

140.800  357.189  570.800  1.068.789 

Investeringen  3.287  21.079  116.393  140.759 
Afschrijvingen  15.700  31.873  127.531  175.104 
         
Boekwaarde per 31-12-2020  128.387  346.395  559.659  1.034.443 
         
Cumulatieve afschrijving  972.936  416.640  972.936  1.728.808 
         
Afschrijvingspercentages  6,67 – 33  6,67 - 33  6,67 - 33   

 

2) Voorraden handelsgoederen 

Voor de winkel worden verkoopartikelen aangehouden. Daarnaast wordt er, in verband met de 
verkoop van de Museumkaart, een voorraad Museumkaarten aangehouden.  

 
 31.12.2020  31.12.2019 
    
Voorraden winkelartikelen 36.948  89.790 
Overige voorraad (waaronder Museumkaarten) 13.078  17.136 
 50.026  106.926 

 

Vorderingen 

3) Debiteuren: 
 31.12.2020  31.12.2019 
    
Debiteuren 55.100  210.889 

De debiteurenvoorziening ultimo 2020 bedraagt € 985 (2019: € 3.576).  
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  31.12.2020  31.12.2019 

4) Belastingen en premies sociale verzekeringen: 
Omzetbelasting 69.647  49.572 

 

5) Overige vorderingen en overlopende activa: 
  31.12.2020  31.12.2019 
     
Bijdrage BankGiro Loterij   200.000  200.000 
BankGiro Loterij geoormerkt werven  62.000  70.806 
Nog te ontvangen fonds- en sponsorbijdragen inzake     
tentoonstellingen   134.074  129.340 
Te ontvangen Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging      
Werkgelegenheid  140.231  - 
Te ontvangen Museumkaart december  15.555  69.319 
Te ontvangen Museumkaart extra uitkering  39.403  169.712 
Diverse vooruitbetaalde kosten  6.983  47.305 
Vooruitbetaalde tentoonstellingskosten  58.414  186.317 
Vooruitbetaalde huur  -  12.215 
Te ontvangen kassa-betalingen/Rotterdampas  1.890  30.430 
Te ontvangen opbrengsten e-tickets  -  8.904 
Nog te factureren diverse debiteuren  -  25.010 
Nog te factureren variabele huurvergoeding  -  47.085 
BankGiro Loterij VIP-kaart vergoeding  -  20.472 
Diversen 2.363  33.757 
 660.913  1.050.672 

In 2017 heeft de BankGiro Loterij bekend gemaakt de Kunsthal opnieuw voor vijf jaar te steunen met 
ingang van 2017. De toegekende bijdrage over 2020 bedraagt € 200.000. De uitkering zal in 2021 
plaatsvinden. De vorderingen hebben een looptijd van korter dan één jaar. 

 

6) Liquide middelen 
 31.12.2020  31.12.2019 
    
Kas 5.989  6.575 
Bank 866.704  161.689 
Bank Zakelijke Spaarrekening 1.335.034  1.406.216 
 2.207.728  1.574.480 

Door ING Bank is een rekening-courantkredietfaciliteit ter beschikking gesteld met een limiet van 
€ 400.000. Als zekerheid is pandrecht op de bedrijfsuitrusting, voorraden en boekvorderingen geves-
tigd. In 2020 werd van het krediet geen gebruik gemaakt. 
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7) Eigen vermogen 

Algemene reserve / weerstandsvermogen: 
 31.12.2020  31.12.2019 
    
Saldo per 1 januari  1.117.710  1.067.038 
Bij/Af: resultaatbestemming (22.361)  6.202
Bij/Af: mutatie bestemmingsreserve financiering activa 105.084  44.470 
Bij: vrijval bestemmingsreserve tentoonstellingsverlichting 9.200  - 
Saldo per 31 december  1.209.633  1.117.710 

Ten aanzien van de algemene reserve / het weerstandsvermogen wordt verwezen naar de 
grondslagen voor de waardering van activa en passiva.   

Bestemmingsreserve financiering activa: 
 31.12.2020  31.12.2019 
    
Saldo per 1 januari  1.068.789  843.196 
Bij: dotatie vanuit bestemmingsreserve 70.738  270.063 
Af: toevoeging aan algemene reserve (105.084)  (44.470) 
Saldo per 31 december  1.034.443  1.068.789 

De Kunsthal houdt een bestemmingsreserve financiering activa die gelijk is aan de boekwaarde van 
de activa met het oog op de financiële stabiliteit en om de liquiditeitspositie te borgen. 

Bestemmingsreserve kantoorverbouwing: 
 31.12.2020  31.12.2019 
    
Saldo per 1 januari  34.200  250.000 
Bij: dotatie bestemmingsreserve  -  - 
Af: mutatie aan bestemmingsreservering financiering activa 34.200  215.800 
Saldo per 31 december  -  34.200 

Voor de kantoorverbouwing in 2018 is een bestemmingsreserve gevormd. De kantoorverbouwing is 
noodzakelijk geweest om de werkomstandigheden aan de huidige normen voor een goede 
werkomgeving aan te passen. De kantoorverbouwing is medio 2019 gestart, begin 2020 is de 
kantoorverbouwing volledig afgerond.  

Bestemmingsreserve verbouwing entreegebied: 
 31.12.2020  31.12.2019 
    
Saldo per 1 januari  100.000  100.000 
Bij: dotatie bestemmingsreserve  -  - 
Saldo per 31 december  100.000  100.000 

De bestemmingsreserve is in 2018 gevormd om het entreegebied te herinrichten. Hiermee wordt de 
doorstroming van bezoekers verbeterd, wat bijdraagt aan een betere bezoekerservaring. Ook zal dan 
de akoestiek in het entreegebied, vooral voor het personeel, verbeteren. Om de verdiencapaciteit van 
de winkel te vergroten wordt de kast- en displayruimte vergroot en de verlichting op de nieuwe indeling 
aangepast. 
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Bestemmingsreserve tentoonstellingsverlichting: 
 31.12.2020  31.12.2019 
    
Saldo per 1 januari  45.738  100.000 
Af: mutatie aan bestemmingsreservering financiering activa 36.538  54.262 
Af: vrijval ten gunste van overige reserve 9.200  - 
Saldo per 31 december  -  45.738 

In 2019 en 2020 is geïnvesteerd in tentoonstellingsverlichting. Deels is modernisering van de 
verlichting nodig gebleken om te voldoen aan de eisen die de Kunsthal zelf stelt, maar zeker ook de 
eisen die inhoudelijke partners stellen. De resterende € 9.200 is ten gunste van de overige reserve 
gebracht.  

Bestemmingsreserve programmering: 
 31.12.2020  31.12.2019 
    
Saldo per 1 januari  500.000  500.000 
Bij: dotatie bestemmingsreserve  -  - 
Saldo per 31 december  500.000  500.000 

Teneinde het hoge niveau van programmering te handhaven in de nieuwe cultuurplanperiode (2021-
2024) is het van belang dat de Kunsthal hier ook na 2020 voldoende middelen voor heeft. De directie 
heeft hiervoor, uit het positieve resultaat 2018, een bestemmingsreserve specifiek voor 
programmering gevormd van € 500.000.  

Resultaatbestemming 
Het jaar 2020 is afgesloten met een negatief resultaat van € 22.361. Vanuit de bestemmingsreserve 
financiering activa is € 105.084 toegevoegd aan de algemene reserve, een bedrag van € 9.200 
vrijgevallen vanuit de bestemmingsreserve tentoonstellingsverlichting en € 22.361  in mindering 
gebracht op de algemene reserve/ weerstandsvermogen. Hiermee komt de algemene 
reserve/weerstandsvermogen per 31 december 2020 op € 1.209.633. 

8) Voorzieningen 
 31.12.2020  31.12.2019 
    
Saldo per 1 januari  30.000  30.000 
Bij: dotatie voorziening -  - 
Saldo per 31 december  30.000  30.000 

De voorziening is gevormd voor een juridische claim waarvan de uitkomst nog onzeker is. De omvang 
van de voorziening is gebaseerd op basis van de beste schatting. De looptijd is langer dan 1 jaar.  

 
 
Kortlopende schulden en overlopende passiva 

9) Belastingen en premies sociale verzekeringen: 
 31.12.2020  31.12.2019 
    
Loonbelasting 53.045  90.414 
 53.045  90.414 
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10) Overige schulden en overlopende passiva: 
 31.12.2020  31.12.2019 
    
Te betalen tentoonstellingskosten 177.329  56.301 
Te betalen personeelskosten 19.948  - 
Lening Blockbusterfonds -  100.000 
Vooruit ontvangen marketingbijdrage 35.833  40.000 
Vooruit ontvangen huurkorting 34.668  39.001 
Vooruit ontvangen bijdragen derden 176.604  210.575 
Voorschot Museumkaart 2021 190.826  - 
Nog te ontvangen facturen 4.980  48.193 
Te betalen accountantskosten 25.750  16.900 
Te betalen huisvestingskosten 57.185  56.462 
Te betalen vakantiegeld en –dagen 129.441  123.017 
Diverse kortlopende leningen 2.500  5.000 
Te betalen juridische kosten 16.027  4.027 
Diversen 3.026  26.046 
 874.117  725.522 

De schulden hebben een looptijd van korter dan één jaar. 
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Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen 

Huur- en overige verplichtingen 

De huurovereenkomst met de gemeente zoals afgesloten op 23 mei 1997 is per 1 februari 2014 
omgezet in: 

a. een (tripartite) raamovereenkomst, met een consortium (Eneco, Dura Vermeer en 
Roodenburg) en de gemeente Rotterdam; 

b. een (bilaterale) Onderhouds- en Prestatie Overeenkomst (OEPC) tussen consortium en de 
Kunsthal voor een breed pakket aan huisvestingskosten; 

c. een (bilaterale) huurovereenkomst tussen de gemeente Rotterdam en de Kunsthal. 

De vaste huur – circa € 187.000 per jaar - en de verhoging in verband met de kostendekkende huur – 
circa € 207.000 per jaar - die de Kunsthal voorheen betaalden aan de gemeente Rotterdam, en alle 
andere huisvestingskosten die aan derden betaald zijn, zijn per 1 februari 2014 vervallen en deze 
hebben plaats gemaakt voor: 

 Een vast bedrag voor de totale huisvestingskosten, van € 677.500 per jaar; te voldoen in 
maandelijkse termijnen aan het consortium. Dit bedrag is gebaseerd op een analyse van het 
historisch gemiddelde van onze totale huisvestingskosten. Deze kosten omvatten niet alleen 
de huur, maar ook: de energiekosten, de kosten voor alle softservices (afvalverwerking, 
schoonmaak etc.), de verzekeringspremies, én alle onderhouds- en beheerkosten 
(storingsonderhoud, preventief onderhoud en het planmatig onderhoud) etc. Het berekende 
bedrag is verlaagd met de verwachtte efficiencykorting (o.a. uit energiebesparing). Eens in de 
vier jaar wordt dit geïndexeerd.  

 Daarnaast betaalt de Kunsthal vanaf 1 februari 2014 € 140.000 (€ 139.227) per jaar als ‘huur’ 
aan de gemeente Rotterdam (met in 2014 een eenmalige huurkorting van € 65.000, voor een 
‘huurvrije periode’. Dit bedrag is een compensatie voor de door de gemeente Rotterdam 
gedane, voorgefinancierde, investeringen voor de functionele verbeteringen tijdens de 
verbouwing (€ 2,29 mln); dit bedrag wordt in maandelijkse termijnen voldaan. 
 
Beide contracten lopen tot en met 31 januari 2029. Groot voordeel van deze constructie is 
voor de Kunsthal dat de totale huisvestingslasten nu voor een langere periode zijn vastgelegd, 
behoudens de indexering.   

De Kunsthal wordt verder ‘ontzorgd’ voor de totale huisvesting: de verantwoordelijkheden voor 
het beheer en onderhoud zijn exact vastgelegd in een demarcatielijst, en tegelijk zijn ook de 
kosten én het afgesproken kwaliteitsniveau contractueel nauwkeurig vastgelegd. 
 

Verhuur horecaruimte 
De horecaruimte binnen de Kunsthal is verhuurd aan een huurder, de huur loopt tot 31 januari 2024. 
In 2020 is over een periode van 7 maanden geen huur gerekend gezien de omstandigheden. De 
huurovereenkomst is met eenzelfde periode verlengd en eindigt derhalve op 31 juli 2024. Vanwege 
geheimhoudingsplicht in het contract zijn de jaarlijkse verhuuropbrengsten niet toegelicht. 
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Toelichting op de onderscheiden posten van de exploitatierekening 

BATEN 

Opbrengsten: 

11) Entreegelden.  

In 2020 heeft de Kunsthal 148.607 bezoekers mogen verwelkomen. In 2019 waren dit 299.876 
bezoekers. 

12) Opbrengst winkel 
 2020  2019 
    
Omzet 281.704  520.913 
Inkoopwaarde verkopen (incl. verkoopkosten)  (165.726)  (294.444) 
Bruto marge winkel 115.977  226.469 
    
Voorraadcorrectie (1.699)  (2.979) 
Opbrengst winkel 114.278  223.490 

 

13) Bijdrage 
 2020  2018 
Sponsoring    
Albeda College 7.500  7.500 
Amex Group  -  137.577 
Atlas van Stolk -  21.537 
Havenbedrijf -  4.000 
ING Bank 131.918  125.000 
Nationale Nederlanden 25.000  25.000 
Zakenkring 24.221  26.247 

 
    
Goede Doelen Loterij    
BankGiro Loterij 200.000  200.000 
BankGiro Loterij Geoormerkt werven 297.979  310.578 
BankGiro Loterij Fonds 30.000  35.000 
BankGiro Loterij 13e trekking -  115.843 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



Stichting Kunsthal Rotterdam 
Rotterdam 
 

42 
 

 2020  2019 
Fondsen     
&Award -  25.000 
Beeldfonds -  2.700 
Blockbusterfonds 45.413  45.413 
Erasmusstichting 2.500  - 
Fonds 21 -  30.000 
Mondriaan Fonds  49.400  40.350 
Prins Bernhard Cultuurfonds 25.000  - 
Stichting Droom en Daad 125.000  323.650 
Stichting Elise Mathilde Fonds 5.000  5.000 
Stichting Retourschip -  10.000 
Stichting tot bevordering van Volkskracht – Van Leeuwen Lignac  -  20.698 
VFonds -  22.140 
VSB Fonds -  100.000 
Zabawas 12.500  12.500 
Fonds – anoniem -  25.000 
    
Overige subsidies    
Gemeente Rotterdam -  15.000 
Rotterdam Festivals -  10.000 
    
Overige bijdragen    
Kunsthal Vrienden en major donors 58.946  71.031 
Bijdragen in natura 15.000  30.000 
    
Totale nominale waarde 1.040.377  1.766.764 
Ontvangen in 2018, toegerekend aan 2019 -  74.195 
Ontvangen in 2019, toegerekend aan 2020 60.202  (63.399) 
Ontvangen in 2020, toegerekend aan 2021 -  - 
Ten bate van dit boekjaar 1.115.579  1.807.560 

 

14) Overige opbrengsten 
 2020  2019 
    
Huur restaurant 67.228  136.221 
Opbrengst zaalverhuur 14.900  67.723 
Overige opbrengsten 19.164  21.929 
 101.292  225.872 
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LASTEN 

15) Personeelslasten 
 2020  2019 
 
Loonkosten 2.080.384 

 
2.098.524 

Sociale lasten 349.006  346.196 
Pensioenlasten 202.889  210.680 
Tijdelijke Maatregel Overbrugging Werkgelegenheid (610.199)  - 
Inhuur personeel 141.677  72.854 
Overige personeelslasten 105.482  139.485 
  2.269.239  2.867.739 

De tegemoetkoming in de loonkosten uit hoofde van de NOW-regeling is toegerekend aan de 
perioden op basis van de hoogte van de omzetdalingen (ic april tot en met december). 

Bij de Kunsthal waren gedurende 2020 50 (41,6 fte) personeelsleden in dienst. In 2019 waren dat 46  
(42,2 fte) personeelsleden: 
 2020  2019 
    
Directie 2  2 
Staf 21  19 
Technische Dienst 4  4 
Receptie, kassa 4  4 
Winkel 2  2 
(senior)beveiliging 17  15 
 50  46 

Naast personeelsleden in vaste dienst beschikt de Kunsthal over een pool van ruim twintig 
oproepkrachten voor diverse functies en een pool van vrijwilligers voor publieksvoorlichting.  

Daarnaast zijn er diverse stagiaires werkzaam bij de afdelingen: beveiliging, communicatie, educatie, 
en fondsenwerving.  

Bezoldiging topfunctionaris 

Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke 
sector (WNT) ingegaan. Deze verantwoording is opgesteld op basis van de volgende op de Kunsthal 
van toepassing zijnde regelgeving: Het algemene WNT-maximum. 

Het bezoldigingsmaximum in 2020 voor top functionaris bij de Kunsthal is € 201.000. Het 
weergegeven individuele WNT-maximum is berekend naar rato van de omvang (en voor 
topfunctionarissen tevens de duur) van het dienstverband, waarbij voor de berekening de omvang van 
het dienstverband nooit groter kan zijn dan 1,0 fte.  

Het individuele WNT-maximum voor de leden van de Raad van Toezicht bedraagt voor de voorzitter 
15% en voor de overige leden 10% van het bezoldigingsmaximum, berekend naar rato van de duur 
van het dienstverband. Bij de Kunsthal zijn de leden van de Raad van Toezicht onbezoldigd. 
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Leidinggevende topfunctionaris 

bedragen x € 1 

Directeur/bestuurder 

N.C. van Dijk 

Zakelijk directeur 

H.A. van 

Karnebeek 

Functie(s) Algemeen directeur Zakelijk directeur 

Aanvang en einde functievervulling in 2019 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 

Omvang dienstverband (in fte)  1,0 1,0 

Gewezen topfunctionaris  Ja Ja 

Dienstbetrekking Ja Ja 

   

Bezoldiging   

Beloning  99.670 94.260 

Belastbare onkostenvergoedingen  - - 

Beloningen betaalbaar op termijn 7.776 15.639 

Subtotaal 107.446 109.899 

   

Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum 201.000 201.000 

   

-/- Onverschuldigd betaald bedrag N.v.t. N.v.t. 

   

Totale bezoldiging 107.446 109.899 

   

Gegevens 2019   

Aanvang en einde functievervulling in 2019 11/11 – 31/12 1/12 - 31/12 

Omvang dienstverband 2019 (in fte) 0,14 1,0 

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 14.193 95.794 

Beloningen betaalbaar op termijn 15 14.627 

Totale bezoldiging 2019 14.212 110.421 

Toezichthoudende topfunctionarissen 

bedragen x € 1 
Drs. A.J.M. 

Schakenbos 
Drs. B.E.M. Tetteroo  Drs M.P. Krijnen 

Functie(s) [VOORZITTER] [LID] [LID] 

Aanvang en einde functievervulling in 2020 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 1/1 – 31/12 

Individueel toepasselijk 

bezoldigingsmaximum 

30.150 20.100 20.100 

Totale bezoldiging 0 0 0 

    

Gegevens 2019    

Aanvang en einde functievervulling in 2019 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 1/12 – 31/12 

Totale bezoldiging 2019 0 0 0 

  



Stichting Kunsthal Rotterdam 
Rotterdam 
 

45 
 

Toezichthoudende topfunctionarissen (vervolg) 

bedragen x € 1 Drs. D.J.A. Dokman S.P. Lubbers Mr. B. Sabourian 

Functie(s) [LID] [LID] [LID] 

Aanvang en einde functievervulling in 2020 1/1 – 31/12 1/1 - 31/12 1/1 – 31/12 

Individueel toepasselijk 

bezoldigingsmaximum 

20.100 20.100 20.100 

Totale bezoldiging 0 0 0 

    

Gegevens 2019    

Aanvang en einde functievervulling in 2019 1/1 – 31/12 1/1 – 31/12 1/1 – 31/12 

Totale bezoldiging 2019 0 0 0 

 

16) Algemene kosten 
 2020  2019 
    
Kantoorkosten 111.176  103.427 
Administratie- en advieskosten 134.041  111.903 
Publiciteitskosten 54.303  65.442 
Overige organisatiekosten 61.746  84.532 
 361.266  365.305 

 

17) Afschrijving materiële vaste activa 
 2020  2019 
    
Restaurantinventaris 15.700  15.618 
Verbouwingen 31.873  25.170 
Overige inventaris 127.531  105.309 
 175.104  146.097 
 

18) Tentoonstellingskosten 
 2020  2019 
    
Kosten Development 41.965  53.025 
Tentoonstellingskosten 1.663.101  2.842.937 
  1.705.066  2.895.962 

Ten aanzien van de verantwoording van de tentoonstellingskosten wordt verwezen naar de 
grondslagen voor de bepaling van het resultaat.  
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Overige toelichtingen 

Analyse van verschillen tussen het jaarplan en de realisatie. 

Het jaarplan voor 2020 is in mei 2019 opgesteld en ingediend bij de Gemeente Rotterdam. De 
gevolgen van de corona-crisis zijn van grote invloed geweest op de cijfers van 2020. Hierdoor zijn 
aanzienlijke afwijkingen zichtbaar tussen het jaarplan en de realisatie.  

In 2020 is de Kunsthal door bijna 149.000 bezoekers bezocht, hetgeen 101.000 (-/- 40%) minder is 
dan begroot in het jaarplan. De tijdelijke sluitingen en beperkende maatregelen tijdens de periodes 
van openstelling hebben hun weerslag gehad op de eigen inkomsten uit entreegelden en 
winkelverkopen. De gerealiseerde opbrengsten uit entreegelden en winkelverkopen zijn respectievelijk 
36% en 41% lager dan begroot hetgeen in lijn is met de lagere bezoekersaantallen.  

De bijdragen van derden over 2020 zijn in totaal € 1.116.000 ten opzichte van een begroting van  
€ 1.642.000 (-/- € 526.000, 32%). In 2020 zijn minder bijdragen van sponsors en fondsen geworven. 
Enerzijds als gevolg van een gewijzigd tentoonstellingsprogramma anderzijds als gevolg van 
terughoudendheid van sponsoren. Een evenement in de zomerperiode waarvoor reeds € 117.000 was 
geworven is verschoven naar 2021 (met behoud van de geworven sponsorbijdrage).  

Als gevolg van de beperkende maatregelen zijn verhuringen van het auditorium heel beperkt mogelijk 
geweest in 2020. Ook de opbrengsten van verhuur van het café waren laag omdat we in de maanden 
van sluiting van de horeca geen huur hebben doorbrekend. De overige opbrengsten bedragen  
€ 101.000 (begroot € 150.000). 

Over 2020 bedraagt de ratio eigen inkomsten versus totale inkomsten 46% ten opzichte van 57% in 
het jaarplan.  

De Kunsthal heeft aanspraak gemaakt op de tegemoetkoming uit hoofde van de Noodmaatregel 
Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). In 2020 is een bate van € 610.000 verantwoord als onderdeel 
van de personeelslasten. Tegelijkertijd was een hogere inzet van personeel in de Kunsthal 
noodzakelijk om te voldoen aan de corona-maatregelen. De personeelskosten zijn € 500.000 lager 
dan vooraf begroot.  

De hogere algemene kosten (+€ 44.000) zijn hoofdzakelijk het gevolg van juridische procedures en 
hogere accountantskosten als gevolg van benodigde controleverklaringen bij de definitieve 
berekeningen van de NOW.   

De afschrijvingslasten zijn hoger dan vooraf begroot, de omvang van de investeringen was ten tijde 
van het opstellen van het jaarplan nog niet bekend.  

Op basis van de jaarprogrammering van 2020 zijn de activiteitenlasten lager dan vooraf begroot. De 
grote zomertentoonstelling is geannuleerd, de najaarstentoonstelling is met één jaar verschoven naar 
2021 een kostendekkend evenement in de zomerperiode is verschoven naar 2021. Tegelijkertijd zijn 
bepaalde tentoonstellingen verlengd en zijn er diverse (openbare) online activiteiten georganiseerd. 
Naast inzet van extra personeel zijn aanvullende kosten gemaakt om te voldoen aan de maatregelen, 
waaronder aanpassingen aan de tentoonstellingen, het gebouw en specifieke signing.   

Uiteindelijk is over 2020 een negatief resultaat gerealiseerd van € 22.000.  

In het kader van de continuïteitsveronderstelling is de directie van mening dat het weerstands-
vermogen toereikend moet zijn om risico’s die op termijn een hoge impact kunnen hebben te dragen. 
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Het weerstandsvermogen is toegenomen met € 92.000 tot € 1.210.000. Op basis van een gedegen 
risicoanalyse acht de directie het weerstandsvermogen toereikend.  

Ultimo 2020 bedraagt de solvabiliteitsratio (eigen vermogen / totaal vermogen) 70% (2019: 71%).   
 



Stichting Kunsthal Rotterdam 
Rotterdam 
 

48 
 

Overige gegevens 

Gebeurtenissen na balans datum 

Er hebben geen bijzondere gebeurtenissen na de balansdatum plaats gehad die een impact op de 
jaarrekening 2020 zouden kunnen hebben. 

Wel heeft zich met de corona-crisis in 2020 een gebeurtenis voorgedaan die belangrijke financiële 
gevolgen heeft voor de Kunsthal.. De door de overheid getroffen maatregelen om verdere 
verspreiding van het COVID-19 virus te voorkomen zijn blijvend van invloed op de bedrijfsvoering van 
de Kunsthal. De Kunsthal is sinds half december 2020 wederom gesloten voor publiek. Deze 
sluitingsperiode zal zeker tot en met eind maart duren en kans dat de sluiting langer zal duren acht de 
Kunsthal mogelijk De Kunsthal mist hierdoor niet alleen inkomsten uit entreegelden, maar ook uit 
winkelopbrengsten, horeca-vergoeding en verhuringen van het auditorium. Ook inkomsten uit 
sponsorwerving komen uiteindelijk onder druk te staan. De omvang van mogelijke steun in 2021 
vanuit de overheid is niet zeker.  

Gezien de sterke financiële positie van de Kunsthal geven de huidige gebeurtenissen geen aanleiding 
tot twijfel omtrent de continuïteitsveronderstelling.  

Controleverklaring  

Hiervoor wordt verwezen naar de hierna opgenomen verklaring. 
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Ondertekening 

Rotterdam, 24 maart 2021 

 
w.g. 

H.A. van Karnebeek, directeur-bestuurder 

 

w.g. 

A.J.M. Schakenbos, voorzitter Raad van Toezicht 

 

w.g. 

B.E.M. Tetteroo, lid Raad van Toezicht 

 

w.g. 

S.P. Lubbers, lid Raad van Toezicht 

 

w.g. 

D.J.A. Dokman, lid Raad van Toezicht  

 

w.g. 
 
B. Sabourian, lid Raad van Toezicht 

 

w.g. 

M.P. Krijnen, lid Raad van Toezicht 

 

 











BIJLAGE A – Tentoonstellingsoverzicht 2020 

Tentoonstelling / productie 

Thierry Mugler. Couturissime. 

Daniel van de Ven. Voor altijd Rotterdam. 

Sanne Sannes. Extase 

Extra Large. Wandkleden van Picasso en Le Corbusier tot Louise Bourgeois 

Black Album / White Cube. A journey into art and music. 

Peter de Krom. Hoek van Holland.  

For your eyes only. Blootfotografie in bad, bos en branding 

Merlin Daleman. My brexit.  

All you can art 5 

Metamorfosen. 2000 jaar na Ovidius. 

Getekend Rotterdam. Frank Stoks 

Getekend Rotterdam. Pris Roos 

Stil leven. 

Daniel van de Ven. Voor altijd Rotterdam. 

KH Light # 21 – Said Kinos. A half truth is a whole lie. 

KH Light # 22 – Sil Krol. Inertia 

KH Light # 21 – Thomas Trum. Repeating ramp 

Kunsthal Live algemeen (10x) 

 

 



Rooster van aftreden     

Raad van Toezicht – Stichting Kunsthal Rotterdam 

 

NAAM BENOEMING HERBENOEMING  AFTREDEN (UITERLIJK) 

De heer A.J.M Schakenbos 01-02-2014 01-02-2018 31-01-2022  

Mevrouw B.E.M. Tetteroo 01-07-2015  01-07-2019 30-06-2023 

De heer S.P. Lubbers  01-07-2015  01-07-2019 30-06-2023 

De heer D.J.A. Dokman 01-10-2017 01-10-2021 30-09-2025 

Mevrouw B. Sabourian 01-12-2018 01-12-2022 30-11-2026 

Mevrouw M.L.P. Krijnen  01-12-2019 01-12-2023 30-11-2027 

 

Statuten Artikel 8 lid 4: * 

“Leden van de raad van toezicht worden benoemd voor een periode van vier jaar. De raad van toezicht stelt een rooster vast dat voorziet in periodiek aftreden 

van leden van de raad van toezicht en is bevoegd zodanig rooster te wijzigen. (…) Een aftredend lid van de raad van toezicht kan eenmaal worden 

herbenoemd. Wordt een lid van de raad van toezicht herbenoemd en tijdens de nieuwe termijn als voorzitter benoemd dan kan dit lid in totaal tweemaal 

worden herbenoemd.”  

 

Governance Code Cultuur:  

“De Governance Code Cultuur raadt aan dat de maximale zittingstermijn voor toezichthouders tweemaal een periode van ten hoogste vier jaar bedraagt. De 

organisatie legt dat statutair vast. Herbenoeming van een toezichthouder vindt plaats via een zorgvuldige procedure. Een evenwichtige samenstelling van de 

raad van toezicht, de actuele profielschtes en een evaluatie van de betrokken toezichthouder vormen hiervoor de basis” 

(Bron: De acht principes Governance Code Cultuur 2019, blz. 49) 

 

Zittingsduur nieuw lid: vier jaar met één keer herbenoemen: maximaal acht jaar.  

 

* In 2020 worden de statuten van de Stichting Kunsthal Rotterdam gewijzigd en in lijn gebracht met de nieuwe Governance Code Cultuur. 

 

 



BIJLAGE - Nevenactiviteiten 
Raad van Toezicht, directie en medewerkers 

 
 
RAAD VAN TOEZICHT  
VOORZITTER   
 De heer drs. A.J.M. Schakenbos (Arjan) | voorzitter raad van bestuur Vestia 
 - Geen nevenfuncties 
 
LEDEN    

 Mevrouw drs. B. E. M. Tetteroo (Bianca) | lid Raad van Bestuur van Achmea en vice 
voorzitter 

- Lid Raad van Toezicht Netspar 
-       Lid RvC Achmea Investment Management B.V. 
-       Lid RvC Syntrus Achmea Real Estate & Finance B.V. 
- Lid bestuur van de Nationale Coöperatieve Raad 

 
De heer S. P. Lubbers (Steven) | CEO Hollandia Corporate 

-      Voorzitter RVC van DGR BV 
 

 De heer drs. D.J.A. Dokman (Dirk Jan) | Commercieel directeur CX Company  
- Geen nevenfuncties 
 

Mevrouw Mr. B. Sabourian (Baharak) | Directeur Organisaties Rabobank KYC NL 
- Lid Raad van Toezicht Albeda 
 

Mevrouw M.L.P. Krijnen (Marloes) | voormalig directeur FOAM, Fotografiemuseum 
Amsterdam 

-  Voorzitter Amsterdam Art 
-  Vice-Chairman Advisory Board Deutsche Börse Photography Foundation 
-  Member Rolex Mentor and Protégé Arts Initiative 
 

 
DIRECTIE EN MEDEWERKERS 
Nathanja van Dijk, algemeen directeur  

- Jurylid IFFR Short Tiger Award 
- Jury voorzitter Dolf Henkesprijs 
- Voorzitter commissie voor de regeling 1-2 jarig activiteitenprogramma, 

Stimuleringsfonds Creatieve Industrie 
 
Herman van Karnebeek, zakelijk directeur 

- Voorzitter (non-executive) one tier board Landgoed De Eese NSW BV 
- Voorzitter Stichting Muziektheater BOT 
- Voorzitter Stichting Museumpark  

 
Hoofd development Jeroen van Breugel 

- Raad van Bestuur MAMA - Lid 
- Raad van Bestuur Stichting Toegift Rotterdam – Voorzitter 
- Raad van Bestuur Stichting Ondernemersbelangen Rotterdam – Penningmeester 

 
Senior curator Annemarie Nycolaas is lid van de adviesraad van Room on the Roof, Bijenkorf 
Amsterdam. Room on the Roof is een ‘artist in residence’ in de toren bovenop de Bijenkorf in 



Amsterdam, waar kunstenaars, schrijvers, musici, architecten en ontwerpers door De 
Bijenkorf worden uitgenodigd om nieuw werk de maken.  
 
Junior Curator Shehera Grot,is bestuurslid bij Stichting Alle Ruimte en tot augustus 2020 lid 
van de Young Circle van het Holland Festival 
 
Registrar Klaas Witsen-Elias is bestuurslid van de Nederlandse Registrar Groep (onderdeel 
Museumvereniging) en beveiligingsadviseur Luchtvracht voor de Kunsthal. In 2019 
organiseert hij diverse studiedagen voor de branche. 
 
Projectmedewerker tentoonstellingen David Snels is curator en programmeur bij 
TranScreen Film Festival Amsterdam en curator bij het Antwerp Queer Arts Festival, beide 
onbezoldigd/vrijwillig. 
 
Medewerker evenementen en ontvangsten Mieke Sicking is lid van Platform Cultuur 
Locaties. 
 
Hoofd veiligheidszaken Raimond Pronk  
- Chairman of the Board IFPO Europe (International Foundation for Protection Officers) een 
Internationale Security Organisatie. 
- Member of the Board ASIS Benelux (American Society for Industrial Security) een 
Internationale Security Organisatie. 
- Instructeur / Trainer CPO opleiding (Certified Protection Officer) IFPO Europe. 
- Proctor IFPO Europe (Hoofd Examencommissie ) 
- Lid Werkgroep COM (Contact Oud Mariniers) 
- Lid Omgevingsraad Nieuwendijk / Korendijk 
 
Opleiding ( functioneel ) 

- Certified Security Profiler ( Theorie-examen ) 
- Certified Security Profiler ( Praktijkexamen // Examencommissie ) 

 
 
 
 
 

 



Rotterdamse                                 
samenwerkingspartners

• Antes
• Art Rotterdam Week 
  2020
• Bijenkorf
• Bilderberg Parkhotel
• Buro Bree
• Buro Zero
• CBK Rotterdam
• Codarts
• DasBuro
• De Doelen
• Doelen Ensemble
• Erasmus Medisch 
  Centrum 
• Erasmusstichting 
• Erasmus University 
  Rotterdam
• Fabrique
• Fonds voor 
  Creatieve Industrie
• Havenbedrijf 
  Rotterdam
• IFFR
• IVA Groep
• Kunstruimte 
  Crooswijk
• KINO
• Lantaren-Venster
• Rotterdam Mainport 
  Hotel

• Mediacenter 
  Rotterdam
• Willem de Kooning 
  Academie
• Winkeliers-
  vereniging Nieuwe 
  Binnenweg
• NN DE Café
• NRC Café
• O.M.A.
• Stichting Pluspunt 
  Rotterdam 
• Poetry International 
  Rotterdam
• RED bv
• RET
• Rotterdam Festivals
• Rotterdam Partners
• SKVR 
• Stadarchief 
  Rotterdam
• Sober Industries
• Studio Nul
• Stichting Laurens
• Teldesign
• TENT
• Urban Guides
• Video Agency
• Zuiderpark College

Masterclasses
• Joerg Zoeber / Noonoouri
• Lidewij Edelkoort

Openingssprekers

Fondsen en bedrijven
• BankGiro Loterij Fonds
• Blockbusterfonds
• Erasmusstichting
• Fresh ‘n Rebel
• Fonds 21
• Havenbedrijf Rotterdam
• IVA Groep
• Livework studio Rotterdam
• MediaCenter Rotterdam
• Mondriaan Fonds
• Ploum

• Nationale Nederlanden 
• Prins Bernhard 
  Cultuurfonds
• Rotterdam Festivals
• Stichting Droom en Daad
• Stichting Elise Mathilde 
  Fonds 
• Stichting Zabawas
• Swarovski
• VSB Fonds 

• Take Over i.s.m. Afrovibes Festival
• NN-Winactie Spotify-lijst bij Black Album/White Cube
• DenkTanks All you can Art
• Online Kunstbuzz i.s.m. ING en Wessel Klootwijk
• KunstKoppels i.s.m. Klup, Stichting Oud geleerd
  Jong Gedaan en Rotterdamse Helden
• Matchmaker i.s.m. Ellie Uyttenbroek, Marieke Lucas 
  Rijneveld Joeri Woudstra, Pia Canales, Giorgio
  Lepelblad en 28 Rotterdamse TikTok-tieners
• Kunsthal Take Over i.s.m. MOAM en negen
  modestudenten
• Meimaand Bijmaand i.s.m. Odin en imker Jos 
  Willemse
• Museumnacht010 i.s.m. House of Vineyard
• Speciaal Tour door fotograaf Peter de Krom
• Online workshop Wallhanging i.s.m. Maaike 
  Gottschal van Textielfabrique
• Museumpark Docentendag i.s.m. Het Nieuwe 
  Instituut en Museum Boijmans Van Beuningen
• Museumpark Vriendenweek i.s.m. Museum Boijmans 
  Van Beuningen, Chabot Museum, Huis Sonneveld, 
  Het Nieuwe Instituut, Het Natuurhistorisch Museum 
  en Arminius 
• Naked Tour i.s.m. NFN
• Rotterdam Pride Conference
• See you later, Illustrator! i.s.m. Wessel Klootwijk, 
  Yara Ruby, Studio Nul, Bliksem en Poetry 
  International
• Live opening Black Album/White Cube met Operator 
  Radio
• Masterclass i.s.m. Willem de Kooning Academie

• Erasmus MC
• Museum Boijmans Van 
  Beuningen
• Ketelbinkie 
• NRK (via ING)

• TU Delft 
• DVAN
• HDI
• Gemeente Rotterdam 
  (G4-event)

Kunsthal Ambassadeurs 
• Albeda College
• Kneppelhout & Korthals   
   Advocaten
• Nationale-Nederlanden

Kunsthal Zakenkring

Educatie / Talentontwikkeling

Evenementen en activiteiten

Consortium
• Dura Vermeer 
• ENECO 
• Gemeente Rotterdam 
• O.M.A.
• Roodenburg 
  Installatietechniek                           

Ontvangsten/verhuringen o.a.

Bruikleengevers o.a.

 

Internationale partners o.a.

Samenwerkingspartners 
landelijk

Mediapartners
• Amsterdam Fashion Week
• Bijenkorf
• MediaCenter
• Nationale Nederlanden Café

Kunsthal Cirkel en Vrienden
• Met dank aan alle Kunsthal Cirkelleden en Vrienden  

Gastcuratoren

Subsidiegever
• Gemeente Rotterdam

Hoofdsponsor
• ING

Begunstiger
• BankGiro Loterij

Mapping de Kunsthal 2020

SAMENWERKINGEN 
2020

• Friso Lammertse (Museum 
  Boijmans Van Beuningen)
• Valerie Kusters 
  (KunsthalKijker Meesterlijk) 
• Remses Rafaela 
  (KunsthalKijker Meesterlijk)
• Siebe Thisse (talk Sil Krol)
• Mark van der Molen 
  (jurylid BA/WC)
• Daniel Doornhein 
  (jurylid BA/WC)

• Stein Leene 
  (jurylid  BA/WC)
• Sil Krol 
  (Kunsthal Light #22)
• Rondleidingen, architec-
  tuurtours en familietours 
  met Urban Guides
• Persontvangsten voor
  Extra Large Wandkleden, 
  Sanne Sannes, Black 
  Album/White Cube.

• Deichtorhallen Hamburg / 
  Sammlung Falckenberg
• Kunsthalle München
• Les Musées d'Angers
• Winsor & Newton

• Le Mobilier national et les 
  manufactures nationales  
  des Gobelins, de 
  Beauvais et de la 
  Savonnerie

• Codarts
• Hogeschool Rotterdam
• Kenniscentrum
• Cultuureducatie 
  Rotterdam (KCR)
• MOAM
• MBO Theaterschool 
  Rotterdam
• ROC Albeda College 
  Rotterdam
• Stichting BOOR
• Stichting Kunstzinnige

• Vorming Rotterdam 
  (SKVR)
• Vereniging van Vrije 
  Scholen
• Willem de Kooning 
  Academie 
• Textielfabrique
• Dock Crooswijk
• Small Kidz BSO
• SKAR Kunstlab
• All you can Art 
  Summerschool

• Olbricht Collection
• Daniel Blumberg, 
  London
• Rutherford Chang, 
  New York (USA)
• Anton Corbijn
• Galerie Sprüth Magers, 
  Berlin
• 303 Gallery, New York 
  (USA)
• Max Dax
• Jimmy Cauty and Bill 
  Drummond, Suffolk
• Herald Street Gallery
• Peter Knoch, Berlin
• Cabinet London
• Erika Fröhli
• Julien Lescoeur, Paris
• Luci Lux, Berlin
• Sven Marquardt, Berlin
• Michaela Melián, 
  Eurasburg
• PRISKA PASQUER, 
  Köln
• Eigen+Art, Berlin
• Ö AG, CH-Gais
• Taschen Art, Köln
• Thomas Ruff, Düsseldorf
• Peter Saville
• Atelier Thomas 
  Scheibitz, Berlin
• Philipp von Hessen 
• Samander Setareh
• Bettina Scholz

• Emil Schult
• Andrea Stappert, Berlin
• Sammlung Wemhöner, 
  Herford
• Andrea Stappert, Berlin
• Henning Strassburger
• Galerie Buchholz, Berlin
• Julia Stoschek Foundation, 
  Berlin 
• Sprüth Magers, Berlin
• Versluis & Uyttenbroek
• Wolfgang Voigt, Köln
• Cosima von Bonin und 
  Galerie Neu,Berlin
• Sammlung Haubrok, Berlin
• Wim de Jong
• Kahmann Gallery
• Rijksmuseum Amsterdam
• Fotomuseum Rotterdam
• Rien Jansen
• Eye Filmmuseum 
  Amsterdam
• Peter de Krom
• Sylvia Weve
• Maria van Donkelaar
• Sil Krol
• David Bade en Tirzo Martha
• Thomas Trum
• Stadsarchief Rotterdam
• Frank Stoks, Pris Roos, 
  Erico Smit  

• Gerrit Jan 
  Wolffensperger
• Natasja Alers, Grauzone 
  Festival
• Marcelle van Hoof

• George Ruseler, 
  Rotterdam Terror Corps
• Max Dax
• Ari Versluis
• Ellie Uyttenbroek 

•  Hanneke Mantel (Stil Leven)
•  Max Dax (Black Album/ White Cube)
•  Wim de Jong (For Your Eyes Only)
•  Thierry-Maxime Loriot (Thierry Mugler Couturissime)

• Nationale-Nederlanden
• Swarovski
• i-D Nederland
• Onwijs
• La Red
• Vrije Academie

Artiesten/DJ’s/hosts
• Parisa
• The Haute Couture Twins
• Amber Vineyard
• DJ Arakaza
• DJ Soulfania
• DOX (Afro Vibes)
• Dorothy Blokland 
  (Afro Vibes)
• Ivan Words (Afro Vibes)
• Nana Adjoa (Afro Vibes)
• Samira Ben Messouad 
  (BA/WC)
• Thomas Fonville (BA/WC)
• Femke Dekker (BA/WC)
• DJ Mad Miran (BA/WC)
• DJ Marcelle / Another Nice 
  Mess (BA/WC)
• Ellie Uyttenbroek 
  (MatchMaker)
• Joeri Woudstra 
  (MatchMaker)
• Pia Canales (MatchMaker)

• Marieke Lucas Rijneveld 
  (MatchMaker)
• New Orleans Band 
  (AYCA)
• Stefanie Afrifa 
  (AYCA Denktank)
• Sue Smith (Pride)
• Dave van der Wal (Pride)
• Covergirl Sunny (Pride)
• Shug La Sheeday (Pride)
• Seven Angels 
• JNM The Naked MC 
  (Pride)
• Eli Express (Pride)
• Mandy Woelkens (Pride)
• Father of Kiki House of 
  Angels (Pride)
• Giuliano (Pride)
• Olave Nduwanje (Pride)
• Studenten MBO 
  Theaterschool (AYCA)

Lezingen/rondleidingen/artist talks/acties

• Anthony Veder Groep
• Automatic Signal
• Canon Business Center 
  Rotterdam
• CX Company
• Dvan Advocaten
• Havenbedrijf Rotterdam

• MEB Rotterdam
• PwC Rotterdam
• Rabobank Rotterdam
• Reset
• Steens & Partners
• SV Collection
• Twigt Grafimedia 

Uitgevers
• Gottmer (Metamorfosen)
• Uitgeverij Snoeck (BAWC)
• Uitgeverij Lecturis (For Your Eyes Only)
• Publicatieafdeling Montreal Museum of Fine Arts en 
  uitgeverij Phaidon (Thierry Mugler Couturissime)

• OPEN Rotterdam
• Rotterdam Partners
• UITagenda
• See All This

Kunstenaars met solotentoonstelling

• Merlin Daleman
• Peter de Krom
• Sanne Sannes
• Joost Swarte

• Sil Krol
• Thomas Trum
• Daniel van de Ven

Gastsprekers Rotterdam Pride

• Jess Maeijer
• Fabiola
• Fanny Fabulous
• Beyonge Veldkamp 
• Father Elly Vineyard 
• Father Typhoon Prodigy 
• Vince van Rossum 

• Juan Arango Silva 
• Alok Vaid-Menon 
• Gavin-Viano
• LionStorm
• Irfan Er
• Munroe Bergdorf

Kunstenaars All you can Art 
• David Bade
• Tirzo Martha
• Dik Kreuk
• Elke Uitentuis
• Elvis Chen
• Liesbeth Labeur
• Omar Kuwas
• PJ Bruyniks
• Pris Roos
• Quinda Verheul

• Rieneke de Vries
• Roxette Caprilles
• Ko de Kok
• Summerschool studenten
• Deelnemende 
  kunstenaars 
  Via Kunst / NAS 
  Rotterdam
• Kunstenaars We Sell 
  Reality

Overige partners
• Concrete Blossom
• Digital Playground
• Kunstruimte Crooswijk

• RTV Rijnmond
• Thalys
• VICE

Gastsprekers All you can Art
• Eugenie Boon (AYCA,  
  alumni IBB)
• Shardenia Felicia 
  (AYCA, alumni IBB)

• Jessica Dorado (AYCA, 
  alumni IBB)
• Goretti Pombo (AYCA, 
  alumni IBB)

• Hirmer, Kunsthalle München en 
  Mobilier National (Extra Large 
  wandkleden) 
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