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1. BERICHT DIRECTEUR/BESTUURDER 
We begonnen 2021 zoals we 2020 afsloten: dicht. En dat bleven we tot 5 juni toen we bij onze 
derde heropening in ruim een jaar tijd onder andere wethouder Kasmi mochten verwelkomen. 
Gelukkig konden we de wethouder en alle andere bezoekers een Kunsthalwaardig programma 
laten zien: de fascinerende zoektocht naar eeuwige jeugd in YOUTHQUAKE, de vele facetten van 
de complexe relatie tussen mens en dier in WE ARE ANIMALS, het gesamtkunstwerk ZILTE HA-
RING, RODE KROOT van ontwerper Ineke Hans en beeldend kunstenaar Erik Matthijssen, aan-
stormende fotografietalenten bij de ING TALENT AWARD 2021, het sprookjesachtige Hallstatt, 
alhoewel de bewoners dat misschien wel anders zien, in THIS IS HALLSTATT, KEIN MUSEUM  van 
fotograaf Hans Wilschut, ISOMATRIX  van Marleen Sleeuwits, onze 24e kunstenaar in het ta-
lentontwikkelingsprogramma Kunsthal Light en tot slot STIL LEVEN, de blik van 6 jonge Rotter-
damse fotografen op Rotterdam in coronatijd.  
 
Ook ons publiek wist het programma op waarde te schatten en we beleefden een ouderwetse zo-
mer met bezoekersaantallen die gelijk waren aan de zomer van 2019. En dat zonder Kunsthal 
Live op Zondag, dat helaas weer niet door kon gaan. De zesde editie van ALL YOU CAN ART 
(AYCA) daarentegen ging wel door en bracht zoals altijd energie, inspiratie en heel veel plezier 
naar de Kunsthal en de partners: Pauluskerk, het Gemaal op Zuid, Reakt, Kunstlab+ en Laurens. 
En later in het jaar ook bij mensen thuis, via het project KUNST BLIJFT SLAPEN  dat wij samen 
met de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed en onze partners uitvoerden.   
 
Op 11 september vond onze eerste live opening in anderhalf jaar plaats. MAGNETISCH NOOR-
DEN.: modernistische Canadese schilderkunst uit het begin van de 20e eeuw, aangevuld met een 
kritische hedendaagse blik die de vraag opwierp wie en wat je juist niet ziet op deze schilderijen. 
Precies een week later volgde weer een bijzondere avond toen tijdens Rotterdam Pride DEEP IN 
VOGUE, onze met House of Vineyard gemaakte tentoonstelling over de ballroom cultuur, opende 
met The Utopia Ball. Uit heel Europa kwam de ballroom-community naar de Kunsthal om de 
ballroom-cultuur te vieren. Het was een van de meest zinderende en uitbundige avonden ooit in 
de Kunsthal.  
 
In november konden we tenslotte na een jaar uitstel een van de meest prestigieuze tentoonstel-
lingen uit de geschiedenis van de Kunsthal openen: CALDER NOW  Voor de eerste keer in Europa 
wordt het werk van Alexander Calder gepresenteerd naast toonaangevende hedendaagse kun-
stenaars, waaronder Olafur Eliasson, Simone Leigh, Ernesto Neto en Roman Signer. Hiermee 
wordt zijn blijvende en onmiskenbare invloed op de hedendaagse beeldende kunst getoond, maar 
ook zijn werk in een nieuw licht geplaatst. De tentoonstelling kwam tot stand in nauwe samen-
werking met de Calder Foundation en (inter)nationale topmusea zoals Centre Pompidou en het 
Stedelijk Museum. Een groot deel van de sculpturen en installaties is voor de eerste keer in Ne-
derland te zien. 
 
Ook konden wij weer mondjesmaat met het publieksprogramma Kunsthal LIVE beginnen. Zo wa-
ren online/offline versie van Kunstkoppels, See you later Illustrator, online masterclasses van 
DJ-Isis en Bas Kosters en een Naked Tour (vanzelfsprekend offline) door WE ARE ANIMALS. Het 
educatieproject Kunstbuzz beleefde de tweede online editie en bereikte ruim 4.000 schoolkin-
deren uit heel Nederland. Bij CALDER NOW, WE ARE ANIMALS en MAGNETISCH NOORDEN  bo-
den we ons reguliere educatieprogramma aan. Bij CALDER NOW is een KunsthalLab en Studio 
Calder Now, in samenwerking met kunstenaars van AYCA opgezet.  
 
Wij zijn zeer verheugd over de verlenging van de samenwerking met ING die in 2022 weer onze 
hoofdsponsor is en ook in 2023 een substantiële bijdrage zal doen. Evenals met de verlenging van 
de samenwerking met de Vriendenloterij als vaste begunstigde voor een periode van vijf jaar (met 
ingang van 2022). Tevens wil ik onze vele andere partners bedanken voor het vertrouwen dat zij 
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ook in dit bijzondere jaar in de Kunsthal toonden. Mede dankzij de betrokkenheid van kunste-
naars, musea, bruikleengevers, partners, bedrijven, fondsen, donateurs, de gemeente, Stichting 
Droom & Daad, onze ambassadeurs, de (culturele) samenwerkingen regionaal, nationaal en in-
ternationaal, de Vrienden van de Kunsthal en alle bezoekers hebben we er ondanks alles een 
mooi jaar van gemaakt.   
 
De start van 2022 verloopt wederom minder goed dan gehoopt met een vrij onverwachte volledige 
lockdown in de maand januari. Opnieuw moeten wij ingrepen doen in ons tentoonstellingspro-
gramma, waardoor er op het moment dat we weer opengaan maar in een van de twee grote hal-
len een tentoonstelling staat. De tweede zal pas eind februari kunnen openen. Dit heeft serieuze 
gevolgen voor onze bezoekersprognose. Het goede nieuws is dat half februari onze nieuwe alge-
meen directeur Marianne Splint is begonnen. Verder wordt het feest wanneer wij in 2022 onze 
30ste verjaardag vieren en zien wij uit naar bijzondere tentoonstellingen, zoals HERE WE ARE. 
WOMEN IN DESIGN: over vrouwelijke designers in Europa met werken uit de collectie van het Vi-
tra Design Museum (Weil am Rhein), IN THE BLACK FANTASTIC met vooral nieuw werk van voor-
aanstaande kunstenaars van de Afrikaanse diaspora, zoals Karen Walker, Nick Cave en de in Rot-
terdam wonende Ellen Gallagher en tot slot WONDERFUL THINGS, een overzichtstentoonstelling 
van het spectaculaire werk van modefotograaf Tim Walker. Deze tentoonstelling maken wij sa-
men met het V&A Art en Design Museum (Londen) en wordt theatraal vormgegeven door studio 
Maison the Faux. Natuurlijk is het afwachten of nieuwe coronavarianten alsnog roet in het eten 
gaan gooien, maar gezien de meest recente berichten en ontwikkelingen gaan wij daar niet van-
uit.  
 
De Kunsthal dankt haar succes grotendeels aan de bevlogenheid en betrokkenheid van een klein 
team dat grote resultaten neerzet. Ook het afgelopen jaar is dat weer gebleken. Ik dank het team 
voor de getoonde flexibiliteit en onverminderde inzet in dit opnieuw bewogen jaar. Rest mij een 
groot woord van dank aan de raad van toezicht voor hun steun in raad en daad in deze lastige tij-
den. En in het bijzonder aan Arjan Schakenbos die na een periode van 8 jaar afscheid zal nemen 
als voorzitter van de raad van toezicht. Een rol die op een zeer betrokken manier invulde.  
 
Herman van Karnebeek 
Zakelijk directeur  
   
 
2. BERICHT VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT  
Afgelopen jaar zette de coronapandemie zich voort met als gevolg dat de Kunsthal wederom een 
turbulent jaar tegemoet ging. Desondanks kijken wij trots terug. De Kunsthal trok bijna 110.000 
bezoekers met een Kunsthal-waardig en gevarieerd programma. Dit ondanks het feit dat wij bijna 
zes maanden dicht waren en opnieuw een groot deel van de Kunsthal-Live programmering, zoals 
Kunsthal Live op Zondag, en educatieve activiteiten niet konden doorgaan. Het personeel van de 
Kunsthal bewees wederom hoe veerkrachtig, professioneel en betrokken het is door in deze 
moeilijke omstandigheden een programma te presenteren dat zeer goed door het publiek en de 
pers werd ontvangen. Waarvoor de raad van toezicht (Rvt) haar grote dank uitspreekt. 
 
Ook danken wij iedereen die dit jaar betrokken is geweest bij alles wat we wél hebben kunnen 
doen, in het bijzonder: kunstenaars, kunstinstellingen, de opbouwploeg, de gemeente, sponsors, 
fondsen, leveranciers en donateurs en ons publiek.  
 
Werkzaamheden  
In 2021 is de RvT acht keer 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 financiële commissie. In dit overleg wordt de financiële stand van zaken besproken. Ook is 
er regelmatig overleg van twee leden van de RvT met het hoofd development en de directie. De 



4 
 

RvT ontvangt regelmatig updates per mail over de (beheers)maatregelen die de directie neemt in 
verband met de coronapandemie. Door de pandemie zijn er ook dit jaar minder van de gebruike-
lijke contactmomenten geweest tussen leden van de RvT en medewerkers. De belangrijkste on-
derwerpen die tijdens de vergaderingen zijn besproken: 
 
- In februari een update over de coronamaatregelen. Ook worden de oprichting van een Kunst-

halsteunfonds, met als doel om additionele fondsen te werven voor de Kunsthal, en het star-
ten van een capital campaign in het kader van het 30-jarig bestaan van de Kunsthal in 2022 
besproken.     

- In maart zijn er twee vergaderingen. In de eerste vergadering is de, in goed onderling overleg 
genomen, beslissing dat Nathanja van Dijk haar werkzaamheden als directeur/bestuurder 
per 15 maart neerlegt, bekrachtigd. Herman van Karnebeek wordt per 15 maart tot en met 
31 december 2021 tot waarnemend statutair directeur benoemd. 

- In de tweede vergadering zijn de jaarrekening en het jaarverslag 2020 goedgekeurd. De (fi-
nanciële) gevolgen van de coronapandemie en de te nemen beheersmaatregelen worden uit-
gebreid besproken. De RvT verleent Herman van Karnebeek decharge over 2020. Tevens 
wordt het tentoonstellingsprogramma besproken.  

- In april wordt de oprichting van het Kunsthalsteunfonds goedgekeurd. Ook is het traject voor 
een nieuwe directeur van de Kunsthal besproken.  

- In juni besluit de RvT dat Baharak Sabourian, Arjan Schakenbos als voorzitter zal opvolgen. 
Tevens worden Baharak Sabourian, Steven Lubbers en Dirk Jan Dokman als raad van toe-
zicht van het Kunsthal Fonds benoemd. Annemarie Nycolaas, senior curator, verzorgt voor 
de aanwezigen een presentatie over het programma 2021/2022 en het 30-jarig jubileum van 
de Kunsthal.  

- In juli vindt de jaarlijkse strategievergadering plaats. Deze staat deels in het teken van de op-
volging van de algemeen directeur. Assistent curator David Snels verzorgt een presentatie 
over de activiteiten van de werkgroep Diversiteit & Inclusie. Besloten wordt RvT-lid DirkJan 
Dokman bij de gemeente voor te dragen voor een tweede termijn.    

- In oktober vindt de externe evaluatie van de RvT plaats. Tevens geeft de zakelijk directeur 
een update over het veiligheids- en beveiligingsbeleid, en wordt de risicomatrix besproken.  

- In december wordt Marianne Splint benoemd als algemeen directeur per 14 februari 2022. 
Tevens wordt besloten dat Kunsthal per 1 januari 2022 zal overgaan op een tweehoofdig be-
stuur. Dientengevolge wordt de tijdelijke benoeming van Herman van Karnebeek tot statutair 
directeur omgezet in een vaste. Zowel over de benoeming van Marianne Splint als over de 
wijziging van de bestuursstructuur heeft de RvT advies gevraagd aan de OR, die in beide ge-
vallen positief heeft geadviseerd. De begroting voor 2022 is goedgekeurd.  

 
Wijziging bestuur 
Wij zijn erg blij dat wij in Marianne Splint een nieuwe algemeen directeur hebben gevonden. Haar 
ervaring, netwerk en verbindende en ook ondernemende karakter sluiten perfect aan bij de dyna-
miek van de Kunsthal. Marianne was vanaf 2012 algemeen directeur van Museum Helmond. Zij 
zal samen met zakelijk directeur Herman van Karnebeek het bestuur van de Kunsthal op zich ne-
men. Wij zien uit naar de samenwerking en wensen haar veel plezier en succes toe bij de Kunst-
hal.  
 
Wijziging raad van toezicht 
Na acht jaar hebben wij in december afscheid genomen van de voorzitter Arjan Schakenbos.  
Arjan heeft zich de afgelopen jaren met veel energie en enthousiasme voor de RvT en de Kunst-
hal ingezet en wij zijn hem daarvoor zeer erkentelijk. 
 
Tot slot 
De Kunsthal heeft dit tweede coronajaar ook financieel goed doorstaan, dankzij de in voorgaande 
jaren opgebouwde reserves en een genereuze bijdrage van het Mondriaan Fonds. De Kunsthal 
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was zelfs in staat om de volledige NOW terug te betalen. Alles in ogenschouw genomen is de RvT 
van mening dat zij in 2021 adequaat toezicht heeft gehouden 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 Gover-
nance Code Cultuur 2019. Voor overige zaken aangaande governance verwijs ik naar hoofdstuk 6 
van dit jaarverslag.  
 
Baharak Sabourian 
Voorzitter raad van toezicht Kunsthal Rotterdam  
 
Samenstelling van de RvT in 2021: 

- 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), voorzitter raad van bestuur van Achmea 
- De heer Drs. D.J. A. Dokman (1971), healthtech ondernemer 
- Mevrouw Mr. B. Sabourian (1976), directeur Organisaties Rabobank KYC NL  
- Mevrouw Drs. M.L.P. Krijnen (1955), adviseur en toezichthouder 

    
Zie Bijlage B voor het rooster van aftreden per 31 december 2021 en Bijlage C voor een overzicht 
van de nevenactiviteiten van de RvT, directie en medewerkers in 2021.  
 
 
3. PROGRAMMA, EDUCATIE EN BELEIDSTHEMA’S 
Hieronder een overzicht van onze belangrijkste programmaonderdelen, zo goed als mogelijk ge-
rangschikt naar de beleidsthema’s van de gemeente: inclusie, innovatie en interconnectiviteit. 
Drie thema’s die voor ons als collectieloze instelling min of meer vanzelfsprekend zijn en daar-
door aan veel van onze programmaonderdelen zijn te verbinden. Een heldere scheiding maken is 
dus niet altijd makkelijk.   
 
Inclusie 
In 2021 realiseerden we een divers en verbindend programma en spraken verschillende, nieuwe 
publieksgroepen aan. Inclusie is voor de Kunsthal vanzelfsprekend en ligt besloten in onze mis-
sie om een zo breed en divers mogelijk publiek van kunst en cultuur te laten genieten. Het con-
trastrijke programma van tentoonstellingen en evenementen zorgt voor kruisbestuiving tussen 
verschillende publieksgroepen, zij ontmoeten elkaar in de Kunsthal en nemen kennis van elkaars 
mening en achtergrond. De Kunsthal wil hierbij altijd zorgen voor een veilige omgeving waar ie-
dereen gelijkwaardig is en met respect wordt benaderd.  
 
Om echt inclusief te zijn, zijn onze partners van groot belang bij het maken van een relevante 
programmering en in de communicatie daarover. Zij nemen blinde vlekken weg, delen kennis, 
bereiken nieuwe publieksgroepen en slechten barrières. De samenwerking is altijd gelijkwaar-
dig: co-creatie en mede-eigenaarschap zijn randvoorwaarden.  
 
In het programma van 2021 legden we accenten op de actualiteit, sloten aan bij de thema’s van 
onze tijd en maakten ruimte voor afwijkende en nieuwe posities in de kunst en de samenleving. 
We hebben in de samenstelling van ons programma gelet op de verhouding man-vrouw, cultu-
rele achtergrond, populaire en niche onderwerpen. 
 

- HET MUSEUM VAN NEDERLAND 
In december 2020 en januari 2021 was bij Omroep MAX het programma HET MUSEUM 
VAN NEDERLAND te zien. Mensen uit heel Nederland droegen objecten aan die volgens 
hen typisch Nederlands zijn. Deze objecten werden beoordeeld door een team van ex-
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perts. Een aantal objecten en de bijbehorende persoonlijke verhalen werden door gast-
curator Jörgen Tjon samengebracht in de gelijknamige tentoonstelling. Naast de offline 
tentoonstelling in de Kunsthal was er een online tentoonstelling, waarin de nieuwe objec-
ten een plekje kregen na iedere tv-aflevering. Ook werd een zesdelige podcast gemaakt, 
waarin de gastcurator in gesprek ging met experts over de dilemma’s die een rol speel-
den bij het samenstellen van deze tentoonstelling. Deze dilemma’s bestonden vooral bij 
objecten die het resultaat zijn van de samensmelting van één of meer culturen met de Ne-
derlandse cultuur, een verwijzing naar het koloniale verleden hebben of exemplarisch zijn 
voor (postkoloniale) migratie. De tentoonstelling en het programma wilden in deze tijd van 
maatschappelijke onrust juist op zoek naar wat Nederlanders verbindt. Helaas is de ten-
toonstelling door de lockdown voor het publiek gesloten gebleven. Daarom hebben we 
een publicatie met de foto’s en teksten van de tentoonstelling en een virtuele tour uitge-
bracht.  
 

- In september presenteerden we MAGNETISCH NOORDEN. Canada verbeeld in schilder-
kunst 1910-1940. In deze tentoonstelling staat de Canadese modernistische schilderkunst 
van kunstenaars rond de - in Canada nog altijd zeer populaire - Group of Seven centraal. 
Ruim tachtig schilderijen en schetsen toonden een mythisch, denkbeeldig Canada. In het 
hart van de tentoonstelling boden audiovisuele werken van de Algonquin-Franse kunste-
naar Caroline Monnet en Anishinaabe filmmaker Lisa Jackson, een kritisch perspectief op 
de schilderijen. Deze films van vrouwen, behorend tot de inheemse bevolking, zorgen er-
voor dat we met een andere blik naar de landschappen van de Group of Seven kijken. De 
tentoonstelling was een samenwerking met National Gallery of Canada, Art Gallery of 
Ontario en Schirn Kunsthalle Frankfurt. Bij de tentoonstelling is een videoserie uitge-
bracht. Gastsprekers Emy Koopman, Manon Portos Minetti, Bernice Notenboom en Mar-
tina Weinhart delen in verschillende video's hun kijk op Canada en MAGNETISCH NOOR-
DEN. 
 

- Met DEEP IN VOGUE. Celebrating Ballroom Culture. trokken we de lijn door die in 2019 
met STREET DREAMS is ingezet: tentoonstellingen over communities, gemaakt mét deze 
communities, om een stem te geven aan onbekende of minder bekende subculturen. Deze 
samenwerkingen zijn op basis van gelijkwaardigheid; van de thematische invulling en de 
selectie van partners en werken, tot de totstandkoming van zaalteksten. In deze samen-
werkingen is het proces net zo belangrijk als het eindresultaat: co-creatie en mede-eige-
naarschap dragen immers bij aan een inclusieve culturele sector.  
 
DEEP IN VOGUE opende tijdens Rotterdam Pride en speelt een belangrijke rol in de re-
presentatie van queer en transgender mensen van kleur. Met deze tentoonstelling bieden 
wij de gemeenschap ruimte hun stem te laten horen en zich te laten zien, vanuit het besef 
dat representatie een eerste stap is in begrip en acceptatie. DEEP IN VOGUE opende op 18 
september met The Utopia Ball x Fashion Show. Hiervoor is samengewerkt met Yamuna 
Forzani en DJ Seven Angels, om ruimte te bieden aan de ballroom community en om op 
feestelijke wijze de tentoonstelling in te luiden. 160 deelnemers uit Nederland en ver-
schillende Europese houses deden mee en het overgrote deel van de genodigden bestond 
uit mensen uit de community. The Utopia Ball was ook te volgen via een livestream. 

 
De samenwerking met Rotterdam Pride is in 2021 geïntensiveerd. Tijdens een vierdaagse 
conferentie met actuele thema’s als trans gezondheidszorg, gekozen families en de im-
pact van de pandemie op safe spaces, was de Kunsthal het epicentrum van Rotterdam 
Pride en mengde een queer community zich met het Kunsthalpubliek.  
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Ook vonden in het najaar Smaakmakers Tours plaats door Amber & Elly Vineyard, Aitana 
& Jojo Mugler en Kia Vineyard & Sarafina 007. In duo’s vertelden zij wat de Ballroom cul-
tuur voor hen betekent en waarom deze nog steeds noodzakelijk is. Bij Smaakmakers 
Tours staat niet de tentoonstelling centraal, maar het persoonlijk verhaal van Rotter-
damse culturele smaakmakers. De persoonlijke kijk van de smaakmakers geeft de bezoe-
ker de kans om de kunstwerken en de wereld te bekijken vanuit een ander perspectief en 
zich meer te verbinden.  

 
- DRUMMIES  van fotograaf Alice Mann laat het verhaal zien van trotse, zelfverzekerde 

jonge sportvrouwen in Zuid-Afrika. De gelijknamige subcultuur van drummajorettes is in 
de jaren 1970 voor het eerst tijdens parades in het straatbeeld van Kaapstad te zien. Be-
gin jaren tachtig beleeft de sport haar hoogtepunt, daarna neemt de populariteit sterk af. 
Tegenwoordig hangt er een zweem van nostalgie over de sport, die nog steeds beoefend 
wordt binnen competitieve clubs en schoolteams. In haar veelvuldig bekroonde fotoserie, 
waar zij sinds 2017 aan werkt, legt Mann het gemeenschapsgevoel en de ‘sisterhood’ vast 
en brengt ze de individuele persoonlijkheden van de jonge atletes in beeld. 

 
Innovatie 
De Kunsthal staat al jaren bekend als innovator. We zoeken steeds naar nieuwe vormen van en-
gagement en presentatie en naar manieren om mensen te bereiken die niet makkelijk met kunst 
en cultuur in aanraking komen.  
 

- ALL YOU CAN ART 
All you can Art (AYCA) is onze diepgaande samenwerking met Instituto Buena Bista Cura-
çao onder leiding van kunstenaars Tirzo Matha en David Bade. Zes jaar geleden begonnen 
als experiment, maar nog altijd oorspronkelijk en relevant doordat het programma steeds 
nieuwe wegen inslaat en zichzelf opnieuw uitvindt. Inmiddels is het een veelomvattend 
programma dat telkens weer aantoont dat maken en beleven van kunst voor en door ie-
dereen mogelijk is. AYCA is inmiddels niet meer weg te denken uit het Rotterdamse cul-
tuurlandschap 
 

De Kunsthal en de verschillende locaties van AYCA-partners in de stad fungeerden in de zomer 
als open atelier: een plek waar mensen samenkomen om kunst te maken, elkaar te inspireren, 
met elkaar te discussiëren en te presenteren. Er werd samengewerkt tussen studenten, kunste-
naars, cliënten van zorginstellingen, deelnemers aan activeringsprogramma’s voor verslaafden, 
dak- en thuislozen, vluchtelingencollectieven, passanten, ondernemers, wijkbewoners en het 
Kunsthal publiek: iedereen was welkom. Hierbij is er een speciale focus op mensen die in hun 
dagelijks leven niet of nauwelijks in aanraking komen met kunst. Voor All you can Art wordt sa-
mengewerkt met instellingen uit het sociale domein waaronder Reakt (een organisatie die men-
sen met psychische problemen of een verslavingsachtergrond op weg helpt in hun dagelijks le-
ven), Nico Adriaans Stichting (dak- en thuislozenopvang en verslavingszorg), de Pauluskerk en 
Laurens ouderenzorg. Hiermee bereiken we juist die mensen die vaak buiten beeld raken en een 
steuntje in de rug kunnen gebruiken.  

 
- KUNST BLIJFT SLAPEN. 

In de zomer lanceerde AYCA een nieuw project: KUNST BLIJFT SLAPEN. Kunst uit de col-
lectie van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) ging uit logeren bij twintig Rot-
terdamse huishoudens die werden geselecteerd uit de gemeenschappen van de samen-
werkingspartners de Pauluskerk, het Gemaal op Zuid, Reakt, Kunstlab+ en Laurens oude-
renzorg. Studenten van de Willem de Kooning Academie gingen bij hen op bezoek, lieten 
zich inspireren door het object, het tijdelijke onderkomen en gesprekken met de bewo-
ners en maakten – onder begeleiding van de kunstenaars van AYCA – nieuwe werken. 
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Door dit project werden verschillende gemeenschappen in Rotterdam met elkaar verbon-
den via kunstwerken uit de Rijkscollectie. Het project resulteerde in twintig nieuwe wer-
ken, die samen met de vijf kunstwerken uit de Rijkscollectie op 13 en 14 november ten-
toongesteld werden in de Kunsthal. Het project sloot af met een bijzondere middag waar-
bij alle kunstenaars en deelnemers elkaar in de Kunsthal ontmoetten. Hierna mochten de 
bewoners hun persoonlijke nieuwe kunstwerk meenemen naar huis. Zie ook: https://www.kunst-

hal.nl/nl/plan-je-bezoek/activiteiten/kunstblijftslapen/ 

 
- ZILTE HARING RODE KROOT  

Innovatief was ook ZILTE HARING RODE KROOT, een ontdekkingstocht door ruimtelijke 
stillevens van kunst en design. Meubel- en productontwerper Ineke Hans en beeldend 
kunstenaar Erik Mattijssen reageerden in achttien kleurrijke scènes op intuïtieve wijze op 
elkaars werk. De kunstenaars lieten zich voor de tentoonstelling inspireren door alle-
daagse voorwerpen en hun gedeelde liefde voor interieur. De tweedimensionale werken 
van Mattijssen leken zich voort te zetten in de ruimte door de stoelen, manden, serviezen 
en andere ontwerpen van Hans. Tijdens de tentoonstelling won Erik Mattijssen bij Art Rot-
terdam de NN Art Award 2021.   
 

- DENKBEELD 
Een heel jaar lang vormde het thema vrijheid een rode draad binnen de programmering 
van de Kunsthal. In diverse tentoonstellingen, waaronder DEEP IN VOGUE en DRUMMIES, 
wordt de betekenis van vrijheid van verschillende kanten bekeken en het belang ervan on-
derstreept.  Denkbeeld verzamelt reacties van het Kunsthal-publiek in de vorm van foto’s 
en creëert zo een digitaal kunstwerk dat steeds in beweging is. 
 

- KUNSTHAL LIVE.  
Kunsthal LIVE is een innovatief evenementenprogramma waarin een sterke verbinding 
tussen publiek, partnerinstellingen, jonge startups, sterke merken en makers tot stand 
wordt gebracht. Met Kunsthal LIVE wordt een bezoeker een betrokken en geactiveerde 
deelnemer, die zich thuis voelt in de Kunsthal en zich kan herkennen in het programma. 
Het programma leent zich bij uitstek voor een continue vorm van experiment en vernieu-
wing. Zowel op het gebied van actuele concepten, publieksbereik en participatie, het wer-
ven van financiële middelen en de manier van samenwerken en communiceren, ontwik-
kelt het programma zich steeds door. Regelmatig ontvangen we vragen en verzoeken van 
andere instellingen over Kunsthal LIVE, waaruit naar voren komt dat het programma als 
inspirerend en voorbeeld stellend wordt gezien. In 2021 zijn ondanks de beperkingen door 
corona meer dan vijfentwintig Kunsthal live events georganiseerd, online, hybride en bo-
venal offline, en is samengewerkt met vele nieuwe en bestaande partners.  
 

Interconnectiviteit 
De Kunsthal bestaat bij de gratie van samenwerking, lokaal, nationaal en internationaal met 
kleine en grote partners, uit de stad, de regio in Nederland en ver daarbuiten. De Kunsthal kiest 
bewust voor gelijkwaardige en innovatieve samenwerking, voor programmaring, marketing én 
communicatie. Wij omarmen de benadering en kennis van elke partner; onze programmering 
wordt hierdoor rijker en het aanbod zichtbaarder. Programmatisch sluiten wij ook aan bij evene-
menten en thema’s buiten het culturele domein. Dankzij ons uitgebreide netwerk van partners 
binnen en buiten de sector, dragen wij bij aan een evenwichtig ecosysteem in de stad. Hierboven 
hebben al verscheidene voorbeelden de revue gepasseerd, hieronder volgt nog een aantal. 
 
De samenwerking met gerenommeerde (internationale) musea en bruikleengevers was ook in 
2021 de ruggengraat van onze programmering. Hoewel we wederom te maken kregen met lang-
durige sluiting door lockdowns/corona maatregelen hebben we dankzij onze goede relaties de 
grote tentoonstellingen kunnen verlengen. 
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- Vanaf eind januari stond ‘YOUTHQUAKE. Het verlengen naar de eeuwige jeugd’ klaar ach-

ter gesloten deuren. De tentoonstelling was het uitbundige resultaat van een samenwer-
king met Modemuseum Hasselt en multidisciplinair modehuis Maison the Faux. Een mul-
timediale tentoonstelling over het tijdloos verlangen naar eeuwige jeugd. Aan de hand van 
mode, fotografie en video liet de tentoonstelling zien hoe youth sells. In het straatbeeld, 
reclames en (social) media wordt het verlangen om eeuwig jong te blijven breed uitgedra-
gen. De tentoonstelling is succesvol verlengd zodat deze na de heropening op 5 juni voor 
iedereen te zien was.  

 
- Op 4 februari zou WE ARE ANIMALS. openen tijdens Rotterdam Art Week. Met veel in-

spanning is het gelukt alle bruiklenen langer te behouden, de tentoonstelling is te zien 
geweest van 5 juni t/m 24 oktober. In deze tentoonstelling kwam een grote verscheiden-
heid aan buitengewone dierlijke creaties van ruim dertig hedendaagse kunstenaars sa-
men. Werken van onder meer Maurizio Cattelan, Candida Höfer, Paul McCarthy en David 
Shrigley toonden de relatie tussen mens en dier. Sculpturen van gevederde ijsberen, in-
stallaties met wilde wolven, monumentale schilderijen van aaibare katten en aangrij-
pende foto’s van dierentuinen: de uitdagende selectie van werken vormden een prikke-
lende must-see tentoonstelling. WE ARE ANIMALS is gemaakt in samenwerking met Ar-
ken Museum of Modern Art (Kopenhagen). 

 
De tentoonstelling leidde tot verschillende mooie samenwerkingen. De eerste was met 
Diergaarde Blijdorp. Omdat de tentoonstelling opende tijdens de lockdown lieten we het 
publiek alvast een digitaal kijkje nemen in de tentoonstelling. Aan de hand van werken uit 
de tentoonstelling spraken Kunsthalcurator Eva van Diggelen en hoofd Plant & Dier van 
Diergaarde Blijdorp Harald Schmidt over dieren in de hedendaagse kunst en als gewoon 
dier.  

 
De samenwerking met podcastmaker Dide Vonk leidde tot de Petcast. Dide interviewde 
verschillende experts over de relatie tussen mens en dier. In de eerste aflevering vertelt 
boswachter Natascha Hokke van Natuurmonumenten onder meer over de leefwereld van 
de wilde wolf, die langzaam maar zeker terugkomt in Nederland. In de tweede aflevering 
sprak zij met mediasocioloog en dier-menswetenschapper Maarten Reesink over ‘schat-
tige’ dieren. In de derde aflevering was dichter en performer Elfie Tromp aan het woord. 
En in de bonusaflevering werkten we samen met imker Jos Willemse van Odin. Natuur-
monumenten droeg daarnaast bij aan de online Kunstbuzz in WE ARE ANIMALS.   

 
- De anderhalvemetersamenleving was het thema van ons meerjarig samenwerkingspro-

ject STADSTEKENAARS met het Stadarchief en CBK Rotterdam. Vier Rotterdamse stads-
tekenaars, Erico Smit, Gwen Stok, Funs Janssen en Gemma Plum, gaven in GETEKEND 
ROTTERDAM! elk hun eigen kijk op de impact van de anderhalvemetersamenleving op de 
stad.. Mondkapjes dragen op de markt, onwennige gesprekken op 1,5 meter en de eerste 
terrasdag. De alledaagse scènes van het nieuwe normaal door de ogen van vier kunste-
naars.  
 

- In de zomer vond een samenwerking plaats met Chicks and the City, een participatiepro-
ject voor en door Rotterdamse jonge meiden. In samenwerking met kunstenaar Roxette 
Capriles is een concept bedacht voor een take-over die in het Auditorium is uitgevoerd. 
Een interessante middag waar kruisbestuiving tussen Kunsthal-publiek en de achterban 
van Chicks and the City plaatsvond. De thema’s van de tentoonstelling YOUTHQUAKE in-
spireerden de meiden en jonge vrouwen tot het maken van podcasts met onder meer de 
tachtigjarige muze Joyce Kaesberry. De podcastgasten gingen tijdens de interviews - van 
achter een licht doorzichtig scherm - uit de kleren en gaven zich laagje voor laagje bloot.  
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- Een take-over met Afrovibes vond plaats in oktober en is een goed voorbeeld hoe bij een 

meerjarige samenwerking de achterban van de partner de Kunsthal steeds beter weet te 
vinden. Ook de kunstenaars en artiesten geven aan dat ze zich welkom en gezien voelen in 
de Kunsthal. Er ontstond een prachtig actueel en zinderend programma met onder meer 
de Nigeriaanse podiumkunstenaar Jelili Atiku die onderzoekt hoe we onze innerlijke emo-
tionele veerkracht kunnen behouden in een tijd met grote verschuivingen. Take-overs bin-
nen de LIVE programmering bieden kansen om nieuwe samenwerkingspartners te be-
trekken bij de Kunsthal. De balans tussen grotere organisaties - die zowel financieel als 
inhoudelijk een gelijkwaardige samenwerking aan kunnen gaan – en (jonge) lokale orga-
nisaties is hierbij belangrijk. Bij de Take-overs geeft de Kunsthal waar mogelijk letterlijk 
de regie uit handen, waarbij het om wederzijds vertrouwen, openheid en aandacht gaat.  
 

- De Kunsthal werkte voor het programma KunstKoppels in 2021 samen met Rotterdamse 
Helden, een initiatief voor jongeren van Rotterdamse vrijwilligersorganisatie Unie Van 
Vrijwilligers (UVV). Met deze samenwerkingspartner bereiken we zowel studenten als 
minder mobiele ouderen. KunstKoppels is ontstaan vanuit de gedachte dat Kunsthal LIVE 
kan bijdragen aan de strijd tegen de eenzaamheid. Het doel van KunstKoppels is het ver-
binden van mensen. Dit wordt gerealiseerd door een bijzondere en inspirerende middag 
te organiseren waarbij de ontmoeting centraal staat. In een tijd waarin door social distan-
cing en lockdowns de eenzaamheid toeneemt, is het belangrijker dan ooit deze ontmoe-
tingen te faciliteren. Met KunstKoppels hebben we ons ook verbonden aan de Nationale 
Coalitie tegen Eenzaamheid.  
 

- In het najaar opende CALDER NOW waarin, voor de eerste keer in Europa, de blijvende en 
onmiskenbare invloed van Calder op de hedendaagse kunst onder de loep wordt geno-
men. CALDER NOW toont twintig sculpturen van Alexander Calder, naast werken van tien 
toonaangevende hedendaagse kunstenaars: Olafur Eliasson, Žilvinas Kempinas, Simone 
Leigh, Ernesto Neto, Carsten Nicolai, Roman Signer, Aki Sasamoto, Monika Sosnowska, 
Sarah Sze en Rirkrit Tiravanija.  Wonderlijke installaties die de zwaartekracht tarten, 
sculpturen die leiden tot buitengewone optische ervaringen, en werken die een beroep 
doen op alle zintuigen brengen nieuwe verbindingen binnen het iconische oeuvre van Cal-
der aan het licht. De tentoonstelling komt tot stand in nauwe samenwerking met gast-
curatoren Dieter Buchhart en Anna Karina Hofbauer en de Calder Foundation (New York), 
Centre Pompidou (Parijs), de Fondation Gandur pour l’Art (Geneve) en het Stedelijk Mu-
seum. Een groot deel van de sculpturen en installaties is voor de eerste keer in Neder-
land te zien. 

 
Educatie en talentontwikkeling  
De Kunsthal laat leerlingen en studenten uit het primair, voortgezet, beroeps- en universitair on-
derwijs op een actieve manier de inhoud van haar tentoonstellingen ervaren. Voor het primair en 
voortgezet onderwijs wordt bij de hoofdtentoonstellingen de Kunsthal-educatiekit aangeboden, 
met materiaal om het bezoek voor te bereiden, en zijn er Kijkwijzers en ‘Kijk&Doe’-tochten tij-
dens het bezoek. Ook was er een speciaal ingericht KunsthalLAB waarin leerlingen en reguliere 
bezoekers kennis konden maken met de thema’s en technieken uit de tentoonstellingen.  
 
In 2021 hebben wij ons educatieve aanbod verder uitgewerkt en bouwden we door aan samen-
werkingen met partners binnen en buiten de culturele sector, waarbij we met verrassende inter-
disciplinaire cross-overs ons perspectief verbreden. Er is bij veel maatschappelijke partners in 
de stad interesse om met de Kunsthal te werken; belangrijk is het daarbij gezamenlijk te zoeken 
naar de goede vorm, waarbij ieders kracht benut en waarden gerespecteerd worden. Coöperatief, 
inventief en duurzaam, waarbij we ons aanbod constant verbeteren. De dynamische Kunsthal 
programmering vraagt immers om een dynamische houding. Wij zorgen voor aansluiting van een 
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tentoonstelling, educatief materiaal of lessen op de belevingswereld van de doelgroep. We stimu-
leren de bezoeker tot een actieve rol; door een actieve, directe betrokkenheid te creëren worden 
kunst en cultuur maatschappelijk verankerd.  
 
Naast deze inhoudelijke stap werken we ook aan een organisatorische kwaliteitsslag voor het 
educatietraject met scholen, van het proces van aanmelden en het contact met scholen vooraf-
gaand en na het bezoek, tot opvang en begeleiding tijdens het bezoek. Dit is noodzakelijk om effi-
ciënter te kunnen werken, de contacten met scholen en andere samenwerkingspartners te bor-
gen, de capaciteit op de werkvloer te reguleren en de ervaring ook voor de overige bezoekers 
aangenaam houden.  
 
Uiteraard hebben we door de Covid-19 maatregelen minder scholen fysiek in de Kunsthal kunnen 
ontvangen. Samen met hoofdsponsor ING werd succesvol de online Kunstbuzz gelanceerd: meer 
dan 2.300 leerlingen VO en 1.900 leerlingen PO deden in het najaar mee vanuit scholen uit het 
hele land. Voor het HBO en WO organiseerden we dit jaar twee Masterclasses. Een met kunste-
naar en modeontwerper Bas Kosters en een met dance pioneer DJ Isis. Het programma blijkt 
elke keer een enorme bron van inspiratie voor de deelnemers. Elke masterclass wordt gefilmd 
en is terug te zien via het YouTube kanaal van de Kunsthal.   
 
In Studio CALDER NOW kan het publiek zelf aan de slag en experimenteren met principes die ten 
grondslag liggen aan de kunstwerken van Calder: verbeelding, balans en abstractie. Door een 
dier te maken, te experimenteren met balans of een beeld voor Rotterdam te ontwerpen, kunnen 
bezoekers ervaren hoe Calder ook vandaag de dag nog inspireert. In de weekenden kunnen ze 
dat doen door in gesprek te gaan en te werken met de kunstenaars van AYCA. 
 
Studenten van de Willem de Kooning Academie en andere opleidingen doen regelmatig mee met 
KunstKoppels. Waar masterclasses nog besloten zijn en de meester centraal staat, is dit bij 
KunstKoppels juist het tegenovergestelde. KunstKoppels wordt georganiseerd in samenwerking 
met vrijwilligersorganisatie Rotterdamse Helden. Het doel van KunstKoppels is de plezierige ont-
moeting tussen jong en oud en mensen van verschillende achtergronden, om eenzaamheid tegen 
te gaan en ontmoetingen te stimuleren. Bij KunstKoppels wordt kunst laagdrempelig omdat je 
het er samen over hebt. KunstKoppels is het bewijs dat kunst een prima manier is om met elkaar 
in gesprek te komen. 
 
De zesde editie va de ALL YOU CAN ART  SUMMERSCHOOL werd in de zomer gevierd. Dit jaar 
werkten 26 gemotiveerde leerlingen elke dag in de Kunsthal in een meester-gezel situatie mee-
werkten. Samen met de verschillende kunstenaars die bij het project betrokken zijn, ontwikkel-
den ze hun eigen werk. Door workshops, clinics, debatten en het meewerken met kunstenaars 
werden de deelnemers uitgedaagd hun creativiteit en talenten verder te ontwikkelen en vooral 
autonoom te denken en te werken. De Summerschoolstudenten krijgen onder meer les in ver-
schillende technieken, worden gestimuleerd dieper op zaken in te gaan en werken samen met 
bezoekers van de Kunsthal en bij partners aan verschillende projecten. Daarnaast is er tijd om 
zelf werk te maken en daar feedback op te krijgen. Er wordt gericht geworven onder jongeren 
van het VMBO voor wie de stap naar een kunstacademie vaak onoverbrugbaar lijkt. Dit jaar vond 
door de vele aanmeldingen ook een extra zaterdageditie van de Summerschool plaats. Dit bleek 
ook goed voor leerlingen die nog niet toe waren aan de intense zes weken en op deze manier toch 
kennis konden maken met All you can Art. 
 
In samenwerking met ING presenteerden wij de ING TALENT AWARD 2021.  De tentoonstelling 
bestond uit het werk van vijf internationale finalisten: Alina Frieske, Camilla Ferrari, Esther Ho-
vers, Etienne Courtois en Ire Lenes. De finalisten werden begeleid door de Amerikaanse foto-
graaf Alec Soth en zijn voorgedragen door experts verbonden aan Futures, het fotografieplatform 
voor aanstormend Europees fotografietalent. De winnaar van de ING TALENT AWARD 2021 is 
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Alina Frieske. De publieksprijs werd in de wacht gesleept door Ire Lenes. 
 
KUNSTHAL LIGHT#’ is het talentontwikkelingsprogramma voor ‘modern muralists’, urban- en 
conceptuele kunstenaars die de kans krijgen om een site specific werk te maken voor de Kunst-
hal. Het maken en installeren van het werk en het in gesprek gaan met bezoekers vormen vaste 
onderdelen van het project. De Kunsthal begeleidt de kunstenaars en zet hen letterlijk in de eta-
lage in onze HAL 6. 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 2021 waren drie edities van Kunsthal Light te zien: 
 

o Kunsthal Light #23  
Of het nu gaat om kleine, papieren oppervlaktes of muren van enorm formaat, kunste-
naar Thomas Trum zoekt altijd naar onconventionele manieren van werken. Hij ver-
kent nieuwe technieken, zoals schilderen met een spons op een boormachine en met 
metersgrote viltstiften. Voor Kunsthal Light #23 bouwt hij een geavanceerde wegbelij-
ningsmachine om tot schildersgereedschap. 

 
o Kunsthal Light #24  
Kijk ik naar een fotoprint of is dit onderdeel van het gebouw? In de installaties van 
Marleen Sleeuwits (1980) is de grens tussen fictie en werkelijkheid vaag. Met helder 
neonlicht, folie, fotoprints en spiegels speelt zij in ruimtes met perspectief, reflectie 
en schaal. Vensters lopen door in het plafond of architectonische details dubbelen bij-
voorbeeld. Ze heeft als doel bezoekers voor even te vervreemden van tijd en plaats. 
Voor Kunsthal Light #24 transformeerde Sleeuwits de ruimte in de Kunsthal tot een 
ruimtelijke optische illusie. Zij liet zich hiervoor inspireren door de architectuur van de 
Kunsthal, waar voor haar elementen van schoonheid en desoriëntatie in zitten. 
 
o Kunsthal Light #25  
De Zuid-Koreaanse kunstenaar Mire Lee (1988) liet zich voor de 25ste editie van 
Kunsthal Light inspireren door Hentai Manga, Japanse pornografische illustraties. 
Haar werk  ‘i wanna be together; open anus’ is een verlengde van drie eerdere pro-
jecten: sculptuur Hysteria, Elegance, Catharsis; the islands , sculptuur en publicatie 
en de tentoonstelling i wanna be together  in het Seoul Museum of Art.  

 
 
4. MARKETING EN COMMUNICATIE 
De Kunsthal sluit 2021 af met 108.344 bezoekers. Naast de maar liefst 25 weken waarin de 
Kunsthal geen bezoekers mocht ontvangen, waren de 1,5 meter-maatregelen van invloed op de 
bezoekerscapaciteit. Met gerichte marketing naar de zeer diverse doelgroepen, samenwerkingen 
en co-creatie voor het bereiken van nieuw publiek wist het publiek ons – zeker in de zomermaan-
den – gelukkig nog altijd goed te vinden. 
 
De langdurige onzekerheid wanneer de Kunsthal weer open zou kunnen en het constant aanpas-
sen van het programma, zorgden voor een extra uitdaging en de nodige flexibiliteit van de afde-
ling marketing en communicatie. In de lange maanden dat de Kunsthal gesloten was, stond het 
net als in 2020 voorop dat de binding met publiek, pers en partners behouden moet blijven en de 
Kunsthal haar onderscheidende positionering blijft waarmaken en uitdragen. Samen met de cu-
ratoren en medewerkers educatie werkte de afdeling marketing en communicatie aan het leven-
dig houden van de bruisende Kunsthal en het ontwikkelen van publieksactiviteiten die bijdragen 
aan betrokkenheid en binding. Daarnaast was het van groot belang dat het publiek het bezoek in 
coronatijden als veilig zou ervaren, wat belangrijk is voor de aanbevelingsfactor en herhaalbe-
zoek. Communicatie speelde daar een belangrijke rol in.  
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Online media  
Vanaf eind januari stonden YOUTHQUAKE en WE ARE ANIMALS achter gesloten deuren te wach-
ten op publiek en is er veel effort gestoken in het ontwikkelen van extra online content en activi-
teiten. Dagelijks stond de Kunsthal via Instagram en Facebook in contact met haar publiek om de 
betrokkenheid in stand te houden: naast prikkelende content over tentoonstellingen, kijkjes ach-
ter de schermen, verhalen over de architectuur en aandacht voor events, werd er teruggeblikt op 
het rijke archief van de Kunsthal en bovenal zorgden we voor haakjes naar de actualiteit. Zo was 
het making-of proces van Kunsthal Light uitgebreid online te volgen, nam Maison the Faux het 
Instagram account van de Kunsthal meerdere dagen over voor de online lancering van 
YOUTHQUAKE en ging de werving voor AYCA Summerschool van start.  
 
Op 5 juni vierden we op feestelijke wijze de heropening van het culturele leven met de Kunsthal-
leluja campagne, compleet met confetti-mondkapjes, en er was een speciale avondopenstelling 
tijdens de naar juli verplaatste Rotterdam Art Week. Vanaf de zomer bruiste de Kunsthal een zo-
mer lang bijna als vanouds. De kunstenaars en Summerschoolstudenten namen het Auditorium 
over en trokken, in samenwerking met vele partners, de stad in. Vele events vonden weer fysiek 
plaats, zoals de jaarlijkse drukbezochte Naked Tour, of in hybride vorm waar mogelijk.  
 
Een belangrijk onderdeel in de contentmarketing van de Kunsthal, vormt het innovatieve evene-
mentenprogramma Kunsthal LIVE. De Kunsthal krijgt voor verschillende van deze evenementen 
regelmatig interesse vanuit andere instellingen die de events als voorbeeld zien. De events dra-
gen bij aan het genereren van een constante buzz rondom de tentoonstellingen en het Kunsthal 
merk. Ook de inzet van de kanalen van kunstenaars en artiesten draagt bij aan het vergroten van 
het bereik.  
 
Digitaal aanbod 
Het voorjaar stond in het teken van vele onlineactiviteiten. Zo waren er Masterclasses met DJ Isis 
en kunstenaar Bas Kosters. Het actief bijhouden van een chatbox tijdens de livestreams zorgde 
ervoor dat vragen van de kijkers ter plekke beantwoord werden door de Masters. Zo is betrok-
kenheid van deelnemers toch mogelijk gemaakt. De Masterclass van DJ Isis van der Wel is extra 
ingevuld door een live DJ-performance van Isis samen met Moses. Bovendien maakt kunstenaar 
Gitte Spinder (a.k.a. SPINSEKT) speciaal voor deze gelegenheid een videokunstwerk als visuele 
ondersteuning van de masterclass, samengesteld uit beelden die ze de afgelopen jaren samen 
hebben gemaakt. Met Gitte achter en Isis voor de camera. Vanuit het atelier van Bas Kosters 
kwamen naaisters naar de Kunsthal om tijdens zijn Masterclass te werken aan een collectief 
kunstwerk. Deze vormen van performance art zijn waardevol gebleken en zorgde ook voor ‘visual 
interest’ tijdens de online livestream.  
 
Bij de tentoonstelling WE ARE ANIMALS is een zeer goed beluisterde vierdelige podcastserie ont-
wikkeld – de Petcast - in samenwerking met Dide Vonk, woordkunstenaar Ivan Words en vier 
gastsprekers. 70,6% van de mensen die de PETCAST aanklikken, blijven luisteren (gemiddeld is 
dat bij podcasts in het algemeen zo’n 45%) en de podcast is op een organische manier op de ‘ont-
dekkenpagina’ van de Apple podcastapp gekomen.  
 
We ontwikkelden de driedelige videoserie We Are Talking (About Animals), in samenwerking met 
Diergaarde Blijdorp. Birdfest verzorgt twee muzikale edities vanuit de tentoonstelling We Are 
Animals 

 
Een virtuele tour werd ontwikkeld bij de tentoonstelling HET MUSEUM VAN NEDERLAND 

 
Er vonden vier online (waarvan één hybride) edities plaats van het familie-event SEE YOU LATER, 
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ILLUSTRATOR: een middag vol beleving en creatieve fantasie, waarbij de verbeeldingskracht van 
de kinderen door middel van poëzie en tekenen wordt aangewakkerd. De digitalisering van dit 
programma, met live chat, heeft ervoor gezorgd dat kijkers thuis nu ook altijd mee kunnen doen. 
De hybride vorm zorgt voor extra interactie en een landelijk bereik, iets waar we post corona ze-
ker mee doorgaan. Sinds 2021 is een gebarentolk betrokken bij alle edities om het programma 
toegankelijker te maken voor kinderen die gebaren lezen en doof of slechthorend zijn.  
 
Er vond een online en een hybride editie van KunstKoppels plaats, waarbij we samen met Rotter-
damse Helden ouderen bereiken voor wie een zelfstandig museumbezoek niet mogelijk is. De 
edities worden steeds hoog gewaardeerd door de deelnemers, en we krijgen als feedback dat er 
zelfs bij verschillende deelnemers het contact na afloop is voortgezet.   
 
Chicks and the City, een Rotterdams talentontwikkelingstraject voor jonge meiden, maakten ver-
schillende podcasts tijdens hun Take over rondom de tentoonstelling Youthquake. De podcast-
gasten gingen tijdens de interviews, vanachter een licht doorzichtig scherm, uit de kleren en ga-
ven zich laagje voor laagje bloot. Naast de podcasts resulteerde dit ook in een uitzending van 
Chicks on Screen met OPEN Rotterdam.  

Aan de online Kunstbuzz bij We Are Animals namen ruim 2.300 leerlingen van het voortgezet on-
derwijs en 1.900 leerlingen van het primair onderwijs deel. De Kunsthal bereikt hiermee scholen 
in het hele land en zelfs Aruba. Op Wereld Yogadag was er een yoga livestream tussen de dier-
lijke creaties in We Are Animals. 
 
De uitreiking van de ING TALENT AWARD 2021 door Azu Nwagbogu (curator, directeur Lagos 
Photo Festival en African Artists’ Foundation) was via een livestream vanuit de Kunsthal te vol-
gen. Voorafgaand aan de uitreiking hostte Kunsthal curator Shehera Grot via Instagram een artist 
talk met alle finalisten.  
 
De culturele instellingen in het Museumpark hebben de handen ingeslagen en gezorgd dat kunst 
en cultuur in Rotterdam een mooie plek heeft gekregen in het onlinestadsprogramma en op het 
online platform van de Eurovision Village. Samen met de Rotterdamse creatieven Tim & Dré van 
Together and Dedicated ontwikkelden we een videoproductie waarin we kunst, cultuur, natuur en 
architectuur vanuit het Museumpark presenteerden aan Rotterdammers en (online) bezoekers 
uit Nederland en van over de hele wereld. Inhoudelijk is samengewerkt met verschillende Rotter-
damse kunstenaars die een rol spelen in de video.  
 
Tijdens de vierdaagse conferentie van Rotterdam Pride vonden vanuit de Kunsthal verschillende 
livestreams plaats.  Ook The Utopia Ball was live te volgen tijdens een speciale livestream, met 
dank aan sponsor Mastercard.  
 
Bij MAGNETISCH NOORDEN is een vierdelige videoserie ontwikkeld. Gastsprekers Emy Koop-
man, Manon Portos Minetti, Bernice Notenboom en Martina Weinhart delen in verschillende vi-
deo's hun kijk op Canada en de thema's van de tentoonstelling. 
 

 Het uitgebreide digitale aanbod van de Kunsthal in 2021 maakt geen onderdeel uit van de 
totaal opgegeven prestaties in het formulier prestatierasters.  

 
 Bij de online masterclasses hebben we ‘pay as you please’ gehanteerd. Hier werd goed op 

gereageerd. Het overige digitale programma werd gratis aangeboden. Het gratis pro-
gramma voor scholen werd mogelijk gemaakt door ING. We onderzoeken mogelijkheden 
om in de toekomst met online events meer inkomsten te genereren.  
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Facts & Figures website en social media 
De Kunsthal website is in 2021 door 434.980 personen bezocht, waarbij de gemiddelde tijd en het 
aantal sessies is gestegen. Naast online events en video’s wordt de website benut als platform 
waar alle verhalen van All you can Art samenkomen. Met interviews, blogs, foto’s en video’s zijn 
de verhalen van het open atelier, de Summerschool en Kunst Blijft Slapen, de samenwerking met 
de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, uitvoerig gedeeld. Fotograaf Naomi Modde, die ook on-
derdeel uitmaakte van het project Stil Leven, is gevraagd voor een uitgebreide fotoreportage van 
het project, en OPEN Rotterdam deed verslag in een serie in hun uitzendingen. Zie ook 

https://www.kunsthal.nl/nl/plan-je-bezoek/activiteiten/kunstblijftslapen/ 

 
In december 2021 heeft de Kunsthal 79.950 volgers op Facebook, 94.000 volgers op Twitter, een 
actieve aanwezigheid op YouTube - met tentoonstellingstrailers, aftermovies, en Kunsthal LIVE 
events waaronder Masterclasses - en bijna 77.000 volgers op het snelgroeiende Instagram ac-
count waarop in 2021 dagelijks is gepost. Ook voor het All you can Art instagram account is rijke 
content ontwikkelt en zijn vele verhalen gedeeld. Dit kanaal heeft inmiddels een community van 
bijna 1.000 volgers, waaronder vele oud-Summerschoolstudenten.  
 
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 ver-
schillende kwalitatieve enquêtes rondom het Kunsthal LIVE-programma.   
 
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.  
 
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 2021 waren er 21.018 bezoekers onder de 26 jaar, 19,4 % van het totaalbezoek. Een 
mooie stijging ten opzichte van 2020, door de voor jongeren aansprekende tentoonstellingen. En 
dat terwijl scholenbezoek in 2021 vaak nog niet fysiek kon plaatsvinden (overigens zijn in deze 
aantallen de 4.200 leerlingen onder 18 jaar die meededen met het online onderwijsprogramma 
niet meegerekend).  
 
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 2021 hun bezoek combineert met o.a. winkelen, horeca, hotelovernachting en/of be-
zoek aan andere attracties. Daarnaast verschaft de Kunsthal werk aan tientallen Rotterdamse 
ZZP-ers, de creatieve industrie, bedrijven en detailhandel door de inrichting en vormgeving van 
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de tentoonstellingen, de organisatie en productie van andere evenementen, het programmeren 
van artiesten, het bieden van rondleidingen en haar marketingactiviteiten. 
 
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 2021 totaal 9.203 keer bezocht door bezoe-
kers met een Rotterdampas, 8,5 % van het totale bezoek. In 2021 werd de Kunsthal 42.435 keer 
bezocht door Museumkaarthouders, ruim 39% van het totaal aantal bezoekers. .   
 
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 (26%). 16% geeft aan zelf actief op zoek te 
gaan naar informatie op de Kunsthal website, 14% haalt haar informatie van de Kunsthal sociale 
media, 12% van overige online platforms en 16% besluit de Kunsthal te bezoeken op basis van 
zichtbaarheid in betaalde media, zoals advertenties, affiches en folders. Voor 19% is redactionele 
aandacht van doorslaggevend belang. De intensieve persbenadering van de Kunsthal zorgde ook 
in 2021 voor grote media-aandacht.  
 
De Kunsthal heeft bij alle hoofdtentoonstellingen perspreviews georganiseerd. Ook in 2021 heb-
ben we deelgenomen aan de internationale persconferentie voor musea, die door het NBTC in 
Parijs wordt georganiseerd voor de Franse en Engelse pers. Alle grote landelijke dagbladen, vele 
magazines en diverse radio en tv programma’s besteedden uitgebreid aandacht aan de hoofdten-
toonstellingen, waaronder een uitgebreide reportage in FD, De Telegraaf en AD. Radiopro-
gramma’s De Nieuws BV en Chris Natuurlijk en in het AvroTros televisieprogramma Nu te zien 
voor We Are Animals. Ook Youthquake, met onder meer Harmen Meinsma en zijn 80-jarige Muze 
Joyce, trok veel persaandacht onder meer in Linda, Libelle, AD, Trouw, de Volkskrant en de 5 uur 
show, en bovenal Calder Now, met publicaties in onder meer Volkskrant, NRC, Telegraaf en FD 
en vele kunstbladen. Ook internationaal trokken verschillende tentoonstellingen de aandacht. Zo 
berichtte onder meer De Standaard zeer uitgebreid over Youthquake, Deep in Vogue en Calder 
Now en waren er reviews en artikelen in onder meer The Good Life, Art e dossier, Il Giornale 
dell’Arte en Eurostar Magazine.  
 
Publicaties 
De Kunsthal heeft in 2021 verschillende catalogi gepubliceerd bij haar tentoonstellingspro-
gramma. Bij de tentoonstelling We Are Animals verscheen de Engelstalige catalogus: ‘Animals in 
Art’, met essays en artikelen van onder anderen Dorthe Juul Rugaard, Giovanni Aloi en Lisa 
Sjølander Andresen, uitgegeven door ARKEN Museum of Modern Art. De fototentoonstelling 
Drummies werd vergezeld door een gelijknamige publicatie, waarin deze serie van fotograaf 
Alice Mann is vastgelegd, uitgegeven door Gost Books. Bij de tentoonstelling Magnetisch Noor-
den in het najaar is de Engelstalige catalogus: ‘Magnetic North. Imagining Canada in Painting 
1910-1940’ verschenen. Het boek staat onder redactie van Martina Weinhart en Georgiana Uhlya-
rik en bevat essays en artikelen van onder andere Jeff Thomas, Ruth Philips en Carmen Robert-
son.  Uitgegeven door Prestel. Ter gelegenheid van de tentoonstelling Calder Now hebben Kunst-
hal Rotterdam en Uitgeverij Lannoo in samenwerking met de Calder Foundation de rijk geïllu-
streerde gelijknamige catalogus uitgebracht. In een Nederlandse en Engelse editie. Hierin wordt 
uitgebreid aandacht besteed aan Alexander Calders leven en werk, en aan de tien hedendaagse 
kunstenaars in de tentoonstelling. Met essays van kunstenaar, componist en curator Gryphon 
Rue, academicus Donatien Grau en gastcuratoren Dieter Buchhart en Anna Karina Hofbauer. Ook 
maakten we kleine publicaties die het proces van de site specific installaties van Kunsthal Light 
kunstenaars Marleen Sleeuwits en Mire Lee vastlegden. En verscheen bij de tentoonstelling ‘Ge-
tekend: Rotterdam! Anderhalvemetersamenleving’ een boekje over het werk van de vier Rotter-
damse stadstekenaars. 
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5. BEDRIJFSVOERING EN PERSONEEL 
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 haperende liften. Deze vergaderingen worden genotuleerd 
en gearchiveerd. 
 
Al jaren noemen wij de liften in het jaarverslag. Vorig jaar konden wij melden dat wij met de ge-
meente en het consortium een onafhankelijke derde partij zouden inschakelen die een bindend 
advies zou uitbrengen wat naar verwachting medio 2020 zou worden gegeven. Helaas is de ge-
meente eenzijdig teruggekomen op de gemaakte afspraken en zijn wij weer op het punt beland 
waar we twee jaar geleden stonden.  
 
Er zijn uitgebreide maatregelen getroffen om de Kunsthal coronabestendig, zoals voorgeschre-
ven in het Museumprotocol, te maken. Er werd een route uitgezet die de bezoekers het gevoel gaf 
dat ze door de Kunsthal konden dwalen en die ze 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 ruimtes (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 winkelkassas 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 Museum-
protocol. Ook werd extra personeel ingezet op cruciale knooppunten. 
 
Inkomsten  
In 2021 bedroeg het aandeel eigen inkomsten van de Kunsthal 52% 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 opnieuw in mindere mate 
mogelijk gebleken. Uitzondering hierop was de ING Kunstbuzz. Een van de belangrijkste onderde-
len van het hoofdsponsorschap is dat ING het busvervoer mogelijk maakt van scholieren uit de re-
gio Rotterdam die anders niet naar de Kunsthal komen. In 2021 hebben wij net zoals in 2020 een 
digitale Kunstbuzz georganiseerd. Deze was opnieuw een groot succes. Vanuit heel Nederland en 
zelfs uit de Nederlandse Antillen hebben kinderen van het primaire onderwijs deelgenomen aan 
het onlineprogramma. Ook in 2022 zullen we de Kunstbuzz digitaal aanbieden. Daarnaast was er 
natuurlijk de in het voorgaande beschreven inhoudelijke samenwerking bij de ING TALENT AWARD 
2021. De Kunsthal is ING dankbaar voor haar niet aflatende steun en de inspirerende samenwer-
king.  
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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 2021 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. In de loop van 2021 is daarnaast Mastercard toegetreden tot het Am-
bassadeursnetwerk van de Kunsthal. Het zal een meerjarige samenwerking zijn waarbij de ver-
bintenis in 2021 onder meer zorgde voor de livestream van het Utopia Ball. De Kunsthal dankt 
haar ambassadeurs voor hun nauwe en inhoudelijke betrokkenheid en kijkt uit naar nieuwe 
mooie samenwerkingsprojecten in 2022. 
 
Begunstiger – VriendenLoterij 
De belangrijkste begunstiger van de Kunsthal is de VriendenLoterij. 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 opnieuw bijna € 
300.000, - ontvangen. Dit bedrag is ongeveer gelijk aan dat van 2020, en met een lager bezoe-
kersaantal is dat een erg mooi resultaat. De derde editie van KUNSTHAL LIVE op ZONDAG, dat 
door de VriendenLoterij mogelijk wordt gemaakt, kon dit jaar opnieuw geen doorgang vinden, 
maar wij hopen dit programma in 2022 alsnog te kunnen organiseren. Wij zijn erg blij dat dit jaar 
ons contract als vaste begunstigde van de VriendenLoterij met ingang van 2022 met vijf jaar is 
verlengd. De Kunsthal is de VriendenLoterij en haar deelnemers bijzonder dankbaar en kijkt uit 
naar verdere samenwerking in 2022. 
 
Fondsen 
De Kunsthal wordt jaarlijks door veel fondsen gesteund. In 2021 was de steun van Stichting 
Droom & Daad aan de internationale samenwerking met het Arken Museum of Modern Art (Ko-
penhagen) van belang voor onze verdere internationale positionering. Wij ontvingen voor het 
eerst een bijdrage van Turing Foundation voor CALDER NOW waar we bijzonder blij mee zijn. Ook 
het VSB Fonds zijn wij dankbaar voor de flexibele manier waarop wij met hun driejarige bijdrage 
mogen omgaan. Verder ontvingen wij bijdragen en danken wij: Fonds 21, Stichting Zabawas, G. 
Ph. Verhagen Stichting, Van der Mandele Stichting, Canadese Ambassade, Van Ommeren-de 
Voogt Stichting, Stichting Elise Mathilde Fonds, Gravin van Bylandt Stichting. Stichting Bevorde-
ring van Volkskracht, Amerikaanse Ambassade, V-Fonds, Fonds voor Cultuurparticipatie, het 
Kickstart Cultuurfonds en een fonds dat anoniem wenst te blijven. Wij zijn onze partners zeer er-
kentelijk voor hun bijdrages en hopen dat zij ook in de toekomst ons diverse aanbod blijven on-
dersteunen. Voor een gedetailleerd overzicht verwijzen wij u graag naar de jaarrekening.  
 
Kunsthal ZakenVrienden 
Kunsthal ZakenVrienden is een laagdrempelig platform voor bedrijven en ondernemers met als 
thuisbasis de Kunsthal: dé locatie om nieuwe ideeën op te doen en nieuwe mensen te ontmoeten 
en gericht op betrokkenheid, netwerken, zichtbaarheid en relatieontvangsten. Alle branches zijn 
welkom: van architect tot orthodontist en van consultant tot graphic designer. Kunsthal Zaken-
Vrienden dragen met hun jaarlijkse steun bij aan de totstandkoming van tentoonstellingen en 
mogen als tegenprestatie de Kunsthal gebruiken als platform voor relatiemarketing.  
 
Vrienden en Major Donors 
Vrienden zijn voor de Kunsthal erg belangrijk. Met de bijdragen van onze Vrienden versterken we 
onze programmering. Het stelt ons in staat om grootse en meeslepende tentoonstellingen naar 
Nederland te halen en waardevolle kunstprojecten van jonge makers te laten zien. Het Vrienden-
programma bestaat, naast gratis toegang, uit verschillende voordelen als sneak previews, kor-
ting in de winkel en toegang tot de Masterclass serie. Voor Major Donors is een speciaal pro-
gramma opgezet. Deze aanpak werpt gestaag zijn vruchten af.  
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Winkel, verhuur en horeca 
Het spreekt voor zich dat gebruik van het Auditorium en het KunsthalLAB en de daaruit voort-
vloeiende inkomsten zijn in 2021 zeer beperkt was. Opnieuw was het hele jaar een opeenstape-
ling van verschuiven, uitstellen en uiteindelijk afstel. Wel waren er twee pop-up shops (bij WE 
ARE ANIMALS en CALDER NOW). Het totale eindresultaat was lager dan in 2020, wat logisch is 
met 30.000 bezoekers minder. Maar de omzet per bezoeker was hoger dan in 2020, dus dat 
stemde tot tevredenheid. 
 
De horeca kende opnieuw een moeilijk jaar. Wij hebben goed samengewerkt met Vermaat, onze 
vaste horecapartner, om de schade voor het café zo veel als mogelijk te beperken. Zo hebben wij 
over maanden waarin het café gesloten was geen huur geïnd. Vermaat heeft aangeboden de 
looptijd van onze samenwerkingsovereenkomst met eenzelfde aantal maanden te verlengen. 
 
Afdeling veiligheidszaken  
De afdeling veiligheidszaken heeft evenals voorgaande jaren op adequate en flexibele wijze gere-
ageerd op de aanhoudende Covid-19 situatie. Deze professionele opstelling heeft in hoge mate 
bijgedragen aan de soepele invoering van de maatregelen en ervoor gezorgd dat de bezoekers 
zich onverminderd welkom en op hun gemak voelden in de Kunsthal. Het ‘continue leren pro-
gramma’ met de uitgangspunten “social media awareness” en “visitor profiling” is ook dit jaar 
door de Covid-19 beperkingen maar beperkt ten uitvoer gebracht. Met studenten van InHolland 
hebben we een onderzoek gedaan naar het cyber- veiligheidsbewustzijn van ons personeel. Daar-
naast hebben we Aon verzocht een diepgaande audit uit te voeren naar onze beveiligingsstruc-
tuur en -maateregelen. Hierbij behaalden wij een excellente score. De Kunsthal doet verder geen 
mededelingen over de aard, omvang en uitvoering van concrete beveiligingsmaatregelen. 
 
De samenwerking met de veiligheids- en automatiseringspartners, Automatic Signal, Alert Group 
en Reset, is evenals voorgaande jaren positief en proactief. De aanbesteding voor een nieuw 
communicatiesysteem is in gang gezet met verwachte leveringen medio 2022. 
 
Organisatie & Personeel 
Er zijn in 2021 vier OR-vergaderingen geweest, waarvan twee in de aanwezigheid van een lid van 
de RvT. De OR houdt een vinger aan de pols met de directie omtrent het thuiswerken, de corona-
maatregelen op de werkvloer en de eventuele financiële consequenties. Tijdens de lockdownperi-
odes wordt een thuiswerkvergoeding aan de medewerkers betaald. Ook kunnen medewerkers 
een tegemoetkoming krijgen om hun thuiswerkplek te verbeteren.  
 
De combinatie op kantoor en thuiswerken is praktisch gezien redelijk goed bevallen. Men wist el-
kaar over het algemeen te vinden. Indien mogelijk en toegestaan waren vergaderingen fysiek. 
Men mist de onderlinge verbondenheid. Ook omdat er nauwelijks fysieke openingen zijn waar we 
onze successen en het werk dat verzet is kunnen vieren. De verwachting is wel dat er structureel 
meer thuisgewerkt zal worden als de situatie op een moment weer normaliseert.  
 
De OR wordt intensief betrokken bij het proces aanstelling nieuwe algemeen directeur. Een pro-
ces dat een verandering in de directie teweegbrengt waarover de OR positief adviseert: er komt 
een tweehoofdig bestuur. De algemeen directeur blijft ‘het gezicht’ van de Kunsthal, bepaalt de 
strategie en is verantwoordelijk voor inhoud (artistiek en educatie) en personeelszaken. De zake-
lijk directeur wordt, naast zijn huidige afdelingen, ook verantwoordelijk voor marketing, develop-
ment en productie.  Vanzelfsprekend zal de algemeen directeur zeer nauw betrokken zijn bij deze 
afdelingen. Ook adviseert de OR positief over de nieuwe functie van floormanager. De floormana-
ger wordt de verbindende schakel tussen vloer en kantoor. 
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De OR heeft samen met de bedrijfsarts, het hoofd personeelszaken en een adviserende rol van de 
werkgroep diversiteit & inclusie in 2021 een PMO georganiseerd, een preventief medisch onder-
zoek met als doel het verkrijgen van inzicht in de werkomstandigheden en werkbeleving door de 
werknemers. De uitslag is over het algemeen positief. 
 
De directie stemt in met het verzoek van de OR de ICOM kaart als secundaire arbeidsvoorwaarde 
toe te kennen aan alle medewerkers met een vast contract. Medewerkers met een contract voor 
bepaalde tijd, die vinden dat ze de ICOM-kaart voor hun functie nodig hebben, kunnen deze bij 
hun leidinggevende aanvragen. 
 
Zeer verheugend is het dat aan het eind van het jaar alle zes openstaande vacatures zijn ingevuld. 
Naast de nieuwe algemeen directeur worden nieuwe hoofden development, educatie en produc-
tie gevonden. De marketingafdeling wordt uitgebreid en gaat van 3 naar 4 personen. De meeste 
nieuwe medewerkers beginnen in de eerste maanden van 2022. Daarmee hebben wij, ondanks 
COVID 19, voldaan aan onze belofte in het Cultuurplan om de marketing- en educatieafdelingen 
uit te breiden als wij een subsidieverhoging zouden ontvangen,  
 
Kunsthal als ervaringsplek voor stagiaires  
De afdelingen veiligheidszaken, educatie, development en communicatie zijn ondersteund door 
stagiaires vanuit diverse opleidingen. De Kunsthal heeft wederom met plezier samengewerkt 
met onder andere het ROC Albeda College, ROC Mondriaan, In-Holland en de Willem de Kooning 
Academie. Deze samenwerkingen worden voor zover mogelijk en met inachtneming van de co-
ronamaatregelen voortgezet. 
 
 
6. CODES GOVERNANCE, DIVERSITEIT & FAIR PRACTICE EN RCB  
Governance Code Cultuur 
De Governance Code Cultuur (2019) wordt door de RvT als richtlijn gebruikt in haar functioneren. 
De in de code beschreven principes en ‘best practices’ worden toegepast. De maatschappelijke 
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 betrokken. 
De Kunsthal wil voor alle geledingen van de bevolking toegankelijk zijn.  
 
De directie bestaat uit een algemeen en een zakelijk directeur die beiden statutair bestuurder 
zijn. Zij zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken. De RvT is onafhan-
kelijk en verantwoordelijk voor de instandhouding en continuïteit van de Kunsthal en vervult ten 
opzichte van de directeur-bestuurders de werkgeversrol. Jaarlijks vindt er een evaluatie plaats 
van het functioneren van de directeur-bestuurders door tenminste twee leden van de RvT, waar-
onder de voorzitter. De beloning van de directeur-bestuurders is in overeenstemming met de 
WNT en vastgelegd in hun arbeidscontracten.  
 
In het algemeen ziet de RvT erop 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 verantwoordelijk voor de algemene strategie, programmering, organisatie 
van tentoonstellingen, educatie en personeelszaken. En de zakelijk directeur voor de algemene 
bedrijfsvoering (onderhoud, veiligheidszaken, personeel, financiën, horeca en winkel), marketing 
en communicatie, fondsenwerving/sponsoring en productie. De onderlinge werkwijze en verde-
ling van verantwoordelijkheden 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.  
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De RvT vergadert tenminste vier keer per jaar regulier. Deze vergaderingen zijn deels besloten, 
deels in aanwezigheid van de directie. Daarnaast is er een extra vergadering gewijd aan een stra-
tegisch onderwerp. De voorzitter en de diverse RvT-commissies (een financiële/auditcommissie 
en een sponsoringcommissie) worden door de directie regelmatig, buiten de reguliere vergade-
ringen, geïnformeerd over de gang van zaken. Een lid van de RvT vergadert tweemaal per jaar 
met de OR. De RvT bespreekt met de directie de plannen die de organisatie ontwikkelt op inhou-
delijk en financieel gebied. Op de expertise van de individuele leden wordt regelmatig een beroep 
gedaan. In de statuten is een regeling omtrent mogelijke belangenverstrengeling opgenomen. 
Het RvT-reglement bevat een daarop aansluitende regeling. 
 
De RvT-leden zijn, in wisselende samenstelling, altijd aanwezig bij openingen en diverse perso-
neelsborrels om ook op die manier gevoel te krijgen bij het functioneren van de organisatie en 
om ook de medewerkers te leren kennen. Bij de reguliere RvT-vergaderingen is een van de agen-
dapunten altijd een medewerker die op informele manier vertelt wat hij of zij doet bij de Kunst-
hal. Op die manier krijgt de RvT ook een beter beeld van het functioneren van de organisatie en 
de medewerkers.     
 
Samenstelling en profielschets RvT 
De RvT bestaat in 2021 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 
gestreefd naar 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. 
 
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 worden 
aangepast in 2021, maar omdat deze door de gemeente moeten goedgekeurd is dat nog steeds 
niet gedaan. Wij gaan ervan uit dat dat in 2022 wel zal gebeuren. De leden van de RvT zijn onbe-
zoldigd.  
 
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 
De werkgroep D&I geeft vorm aan het D&I-beleid en -bewustzijn binnen de Kunsthal. In de werk-
groep zitten medewerkers van verschillende afdelingen (inclusief een OR-lid en een directeur) 
om te zorgen voor een brede representatie en om te waarborgen dat besproken actiepunten zo 
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breed mogelijk geïmplementeerd worden. In 2021 is een nulmeting gemaakt door verschillende 
sub-werkgroepen ingedeeld op basis van de vier P’s (Programma, Publiek, Partners en Perso-
neel) de stand van zaken te laten inventariseren. Aan de hand hiervan worden speerpunten en 
aanbevelingen ontwikkeld die in 2022 in een actieplan moeten resulteren. 
 
Het eerste belangrijke actiepunt naar aanleiding van de nulmeting was het opstellen en uitzetten 
van een personeelsenquête op het gebied van D&I. De enquête was in samenwerking met een ge-
specialiseerde partij, De Sollicitatiemarkt, opgesteld. Doel was om een indruk te krijgen van het 
bewustzijnsniveau bij het personeel en of er problemen worden ervaren zoals bijvoorbeeld op het 
gebied van racisme en discriminatie. De enquête was anoniem en is door ongeveer 65% van het 
personeel ingevuld. De resultaten worden begin volgend jaar in een plenaire sessie met het hele 
personeel besproken onder leiding van een gespecialiseerde moderator. Op deze manier worden 
alle medewerkers betrokken en kan gerichter worden bekeken wat voor vervolgtraject nodig is. 
Wij zullen sowieso specifieke trainingen en /of bewustzijnssessies gaan organiseren.  
 
Bij sollicitatieprocedures passen wij de Rooney-rule toe en het personeel kan de traditionele 
(christelijke) feestdagen inruilen voor andere dagen. Ook zijn de wc’s in de Kunsthal, voor publiek 
en op kantoor, bij de opening van DEEP IN VOGUE en de Pride Conference genderneutraal ge-
maakt. Er zijn veel positieve reacties, maar ook negatieve. Veel vrouwen vinden het een onprettig 
idee dat er mannen op dezelfde wc rondlopen als zij, vooral in de voormalige mannen-wc waar 
urinoirs zijn. Het is een treffend voorbeeld hoe ingewikkeld deze materie kan zijn.   
 
Tot slot hebben wij aansluiting gezocht bij diverse samenwerkingsverbanden die een divers per-
soneelsbestand en inclusieve bedrijfscultuur stimuleren: 010Inclusief, Cultuur Inclusief en het 
Charter Diversiteit van SER Diversiteit in Bedrijf ondertekend. Samen met 010Inclusief hebben 
wij een plan van aanpak opgesteld dat we in 2022 gaan uitvoeren.  
 
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 richtsnoer bij haar beloningsbeleid. Kunstenaars waar wij mee samenwerking ontvangen in 
principe een beloning die in overstemming is met de Richtlijn Kunstenaarshonoraria van het 
Mondriaan Fonds.  
 
Rotterdamse Culturele Basis 
De samenwerking in de Rotterdamse Culturele Basis is in 2021 verder uitgebouwd en verstevigd. 
De werkagenda 21-24 die de RCB in 2020 heeft ontwikkeld is in het voorjaar van 2021 goedge-
keurd door het college van B&W en door de gemeenteraad. Vier werkgroepen zijn aan de slag ge-
gaan met de thema’s Talentontwikkeling (voor en achter de schermen), publieksbereik en duur-
zaamheid /klimaatneutraal (gebouw en omgeving). De directeuren van de RCB vergaderen twee-
wekelijks. Het voorzitterschap rouleert en de RCB wordt ondersteund door een secretaris. 
 
In 2021 heeft de RCB gewerkt aan verbinding met de culturele en politieke omgeving. Zo is er 
structureel overleg met het directeurenoverleg Rotterdam, de RRKC en de gemeente. Het over-
leg met de gemeente is uitgebreid naar de concerndirecties van andere domeinen, zoals Maat-
schappelijke Ontwikkeling en Stadsontwikkeling. Met deze concerns onderzoekt de RCB welke 
rol de cultuursector kan spelen bij het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. Op prakti-
sche wijze geeft de RCB zo uitvoering aan zijn rol als strategisch partner van de gemeente. 
 
In 2021 heeft de RCB nagedacht over de toekomst van de cultuursector. De gedachten hierover 
hebben we neergelegd in verschillende adviezen, zoals aan de Taskforce New Deal Cultuur in 
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Rotterdam, en lobbydocumenten. De adviezen zien op een robuuste sector die klappen als de co-
ronapandemie beter kan opvangen, hoe om te gaan met cultureel vastgoed binnen de context van 
de BIS-structuur en ideeën over een stelselwijziging waarin de cultuursector een meer gelijk-
waardige rol ten opzichte van de subsidieverstrekkers krijgt. 
 
Op 27 juni tekende de RCB samen met ruim 20 andere partijen het ‘Stadakkoord Rotterdam, ster-
ker door 7 stadprojecten’. De intentie is dat deze partijen de komende jaren samen gaan optrek-
ken om de groene longen van Rotterdam te realiseren. 
 
Op 5 oktober ondertekende de volledige RCB het Charter Diversiteit. Met de ondertekening wil de 
RCB gezamenlijk de verantwoordelijkheid nemen voor een diverse culturele sector in Rotterdam. 
Werkgevers die het Charter Diversiteit ondertekenen, streven naar meer diversiteit en inclusie op 
de werkvloer. Organisaties worden met dit handvest gestimuleerd om een concrete uitdaging op 
het gebied van diversiteit en inclusie vast te stellen. Dit kan gaan om arbeidsvermogen, culturele 
diversiteit, maar ook om gender, leeftijd of lgbtqia+. 
 
 
7. 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 
risicomatrix. De risicomatrix wordt jaarlijks geactualiseerd en besproken met de RvT. Schema-
tisch ziet de risicomatrix er als volgt uit: 
 

 
 
Per risico is een inschatting gemaakt van de kans dat het risico zicht voordoet en de impact van 
het risico op de strategie. Hierbij is rekening gehouden met de invloed van mitigerende beheers-
maatregelen en management control. Hiermee resteert het netto-effect van de genoemde ri-
sico’s.   
 

1. Afhankelijkheid van gemeentesubsidie: de Kunsthal maakt onderdeel uit van de RCB, 
hiermee is gemeentelijke subsidie voor meerdere jaren gegarandeerd.    
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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. De hoofd-
sponsor ING heeft besloten het sponsorschap te beëindigen na 2022, waarbij we in 2023 
nog 50% van het sponsorbedrag ontvangen. De Vriendenloterij heeft recent de samenwer-
king met 5 jaar verlegd. De verlenging van Droom en Daad na 2021 is nog niet zeker. Wij 
zijn in gesprek over een verlenging van de samenwerking. De campagnes van Rotter-
damse instellingen zoals Blijdorp, Boijmans en Feyenoord City kunnen een negatief effect 
hebben op de sponsoring van de Kunsthal.  

3. Stijgende productie-, programmerings- en bedrijfskosten: kosten van productie, beveili-
ging, verzekering en transport stijgen permanent, o.a. door wetgeving, fair pay, prijsin-
dexaties, belasting- en premieverhogingen en nu ook krapte op de arbeidsmart, stijgende 
energiekosten en schaarste van grondstoffen en materialen. Dit is een blijvend risico dat 
is onderkend in de bepaling van de jaarlijkse begroting en het cultuurplan.  

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 wel onderkend 
als vpb-plichtig, maar rekening houdend met de geldende aftrekposten zijn de lasten uit 
hoofde van vpb geschat op nihil. Dit wordt jaarlijks opnieuw getoetst door een fiscalist. 

5. Tentoonstellingsbeleid/programmering: de programmering is de kernactiviteit van de 
Kunsthal. De programmering hangt direct samen met bezoekersaantallen maar ook met 
bijdragen van fondsen en sponsoren. Blockbusters met hoge eigen inkomsten in de vorm 
van entreegelden zijn noodzakelijk om andere tentoonstellingen te kunnen financieren. 
Waarbij het risico bestaat dat een blockbuster onvoldoende bezoekers trekt. Dit onder-
streept het belang van een toereikend weerstandsvermogen. Het tentoonstellingspro-
gramma voor 2022 is bijna gereed.  

6. Coronacrisis: de coronacrisis vormt, ook vanwege het zeer onvoorspelbare verloop, een 
blijvend risico voor de Kunsthal. De waarschijnlijkheid dat corona nog van invloed is in 
2022 achten we gemiddeld, waarbij we minimale beperkende maatregelen verwachten. 
De impact hiervan schatten we als laag in door de financiële gezonde positie van de 
Kunsthal. Enerzijds het gevolg van de steunmaatregelen anderzijds beschikt de Kunsthal 
over voldoende reserves/eigen vermogen om verliezen op te vangen.  

 
Conclusie: 
De Kunsthal heeft de belangrijke risico’s in kaart gebracht en maatregelen genomen om de ri-
sico’s tot een acceptabel niveau te verlagen. In januari is een zeer ervaren nieuw hoofd develop-
ment begonnen. Het vinden van een nieuwe hoofdsponsor zal een speerpunt voor haar worden. In 
2022 wordt een aparte steunstichting opgericht waarvoor met een zgn capital campaign fondsen 
van (zeer vermogende) particulieren worden geworven. Hiervoor zijn al een aantal toezeggingen 
gedaan. Deze stichting heeft tot doel de programmering te ondersteunen middels een jaarlijkse 
substantiële uitkering, vergelijkbaar met die van een hoofdsponsor. Door een verhoging van de 
entreeprijzen in 2021 zijn de inkomsten uit entreegelden toegenomen en is de grondslag voor de 
uitkering van de Museumkaart verhoogd. De directie is van mening dat hiermee, waar mogelijk 
(vooral risico’s 2, 3 en5) , afdoende mitigerende maatregelen zijn genomen. 
 
8. FACTS & FIGURES   
Financiële ontwikkeling 
De gevolgen van de coronapandemie zijn ook op de cijfers van 2021 van invloed geweest. Tijdens 
de langdurige sluiting begin 2021 zijn wederom hoge kostenbesparingen gerealiseerd door ten-
toonstellingen te verlengen dan wel uit te stellen of zelfs annuleren. In april 2021 is de Compen-
satieregeling Coronacrisis Kunsthallen, gefinancierd vanuit het steunpakket voor de culturele 
sector van het kabinet en uitgekeerd door het Mondriaanfonds, bekend gemaakt. De Kunsthal 
heeft in mei 2021 een aanvraag gedaan, deze is in juli 2021 gehonoreerd voor een bedrag van  
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€ 810.000. Met de steun vanuit de Compensatieregeling heeft de Kunsthal de lagere inkomsten 
uit entreegelden en winkelverkopen kunnen compenseren. Ook heeft de steun eraan bijgedragen 
dat er geen arbeidscontracten zijn beëindigd om financiële redenen. De tijdelijke sluitingen en 
beperkende maatregelen tijdens de periodes van openstelling hebben hun weerslag gehad op de 
eigen inkomsten uit entreegelden en winkelverkopen. 
 
2021 is afgesloten met een positief resultaat van € 599.552. Vanuit het positieve resultaat is een 
bestemmingsreserve Compensatieregeling van € 599.552 gevormd. Vanuit de bestemmingsre-
serve financiering activa is € 152.325 toegevoegd aan de algemene reserve. Hiermee komt de al-
gemene reserve/weerstandsvermogen per 31 december 2021 op € 1.361.958. 
 
De Kunsthal heeft formeel recht op een gedeeltelijke tegemoetkoming in de loonkosten over 
2021, maar vindt dat het positieve resultaat over 2021 geen aanleiding geeft om dat te doen. Het 
ontvangen voorschot op de aanvragen over de periode februari-april (NOW 3.2) en de periode 
mei-juli (NOW 3.3) zal de Kunsthal in 2022 terugbetalen. In de cijfers over 2021 is alleen de tege-
moetkoming in de loonkosten over de periode januari 2021 ter grootte van € 49.000 verantwoord, 
behorend bij de aanvraag over de periode november 2020 tot en met januari 2021 (NOW 3.1). Ul-
timo 2021 is dus, mede dankzij de steun vanuit de Compensatieregeling, nog steeds sprake van 
een gezonde financiële positie met voldoende liquiditeiten.  
 
De begroting over 2022 bedraagt € 7.080.000 met een negatief resultaat van € 613.000. Het nega-
tieve resultaat wordt vrijwel volledig gedekt door de bestemmingsreserve Compensatieregeling.  
 
Bestemming eigen vermogen 
Vanuit het exploitatieresultaat is de bestemmingsreserve Compensatieregeling Coronacrisis 
Kunsthallen gevormd van € 559.000. De bestemmingsreserve is gevormd voor het niet bestede 
deel van de ontvangen steun. De bestemmingsreserve Compensatieregeling Coronacrisis Kunst-
hallen heeft ten doel om het verlies over 2022 te compenseren. De steun uit de regeling biedt de 
Kunsthal de mogelijkheid om in 2022 een volwaarding tentoonstellingsprogramma aan te bieden. 
Hiermee kan de Kunsthal voldoen aan de door haar geformuleerde ambitie in het cultuurplan 
2021-2024: 
 
De komende jaren zet de Kunsthal in op het veelzijdige tentoonstellingsprogramma van internati-
onale kwaliteit, in combinatie met het innoveren en bestendigen van de activiteitenprogramma’s 
om het inclusieve karakter van de Kunsthal te waarborgen. 
 
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 in 
2020 en 2021 geconstateerd zijn de eigen inkomsten navenant minder als de bezoekersaantallen 
(onverwacht) sterk achterblijven. In combinatie met tegenvallende inkomsten van derden kan het 
resultaat snel zeer negatief worden. Een toereikend weerstandsvermogen stelt ons in staat, om 
bij gelijkblijvende subsidie, in ieder geval een jaar de vaste lasten te dekken. 
 
Kengetallen 
Onderstaande kengetallen geven een overzicht van de meest relevante cijfers. De Kunsthal wordt 
in 2021 voor bijna 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.  
 

Financiële ratio’s  2021 2020 
Eigen inkomsten versus totale inkomsten 51% 46% 
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Structurele bijdragen (incl. subsidie) vs totale 
bijdragen 71% 91% 
Solvabiliteit (eigen vermogen vs totaal ver-
mogen) 75% 70% 
Current ratio (vlottende activa vs kortlopende 
schulden) 3,34 2,53 

 

 
 

Prestaties 2021 2020 
Aantal tentoonstellingen 20 18 
Uren openstelling (per week)* 42 41 
Uren openstelling (jaarbasis) 1.188 nvt 

* tijdens opening van Kunsthal in 2021-2020 
 

 
 
 

Kengetal bezoeken Totaal aantal be-
zoeken 

In Rotterdam 

Totaal aantal bezoeken  108.344 108.344 
Waarvan betalend (inclusief kinderen t/m17) 107.169 107.169 
Waarvan in schoolverband (PO-VO-MBO-HBO-
WO) 3.877 3.877 
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• Overige gegevens   
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Balans per 31 december 2021       
(na verwerking exploitatiesaldo)       

    31-12-2021    31-12-2020 

ACTIEF       
Materiële vaste activa (1)      
Restaurantinventaris  112.440   128.387  
Verbouwing Kunsthal  312.381   346.395  
Inventaris  457.297   559.661  

   882.118   1.034.443 

Vlottende activa       
Voorraden (2)  85.574   50.026 

       

Vorderingen en overlopende activa       

Debiteuren (3) 69.159   55.100  
Te vorderen omzetbelasting (4) 112.955   69.647  
Overige vorderingen en overlopende 
activa (5) 784.820   660.913  

   966.934   785.660 

Liquide middelen (6)  2.647.884   2.207.728 

   4.582.510   4.077.857 
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Balans per 31 december 2021       
(na verwerking exploitatiesaldo)       

    31-12-2021    31-12-2020 

PASSIEF       
Eigen vermogen (7)      
Algemene 
reserve/weerstandsvermogen  1.361.958   1.209.633  
Bestemmingsreserve financiering 
activa  882.118   1.034.443  
Bestemmingsreserve 
Compensatieregeling Coronacrisis 
Kunsthallen  599.552   -  
Bestemmingsreserve verbouwing 
entreegebied  100.000   100.000  

Bestemmingsreserve programmering  500.000   500.000  

   3.443.628   2.844.076 

       

Voorzieningen (8)  30.000   30.000 

       
Kortlopende schulden en overlopende 
passiva       
Crediteuren  196.620   276.619  
Belastingen  (9) 75.642   53.045  
Overige schulden en overlopende 
passiva (10) 836.620   874.117  

   1.108.882   1.203.781 

   4.582.510   4.077.857 
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Exploitatierekening 2021  Realisatie  Jaarplan  Realisatie 

Baten  2021  2021  2020 

Opbrengsten       
Entreegelden (11) 879.518  832.000  1.185.237 

Opbrengst winkel (12) 103.410  83.000  114.278 

Bijdrage (13)      
- Sponsoring en bijdragen  398.150  350.000  262.585 

- BGL  519.126  425.000  527.979 

- Fondsen  573.212  625.000  325.015 
- bijdrage Compensatieregeling 
Coronacrisis Kunsthallen  810.146  -  - 

Overige opbrengsten (14) 79.347  98.000  101.292 

  3.362.909  2.413.000  2.516.386 

Structurele subsidie       
Exploitatiesubsidie Gemeente Rotterdam  3.173.500  3.174.000  2.963.000 

Totale baten  6.536.409  5.587.000  5.479.386 
       

Lasten       
Personeelslasten (15) 2.652.810  2.372.000  2.269.239 

Beheerslasten materieel       
Huisvestingskosten  965.419  944.000  975.487 

Algemene kosten (16) 323.554  343.000  361.266 

Afschrijving (17) 181.834  175.000  175.104 

  4.123.617  3.834.000  3.781.096 

Activiteitenlasten materieel       
Activiteitenlasten materieel (18) 1.792.756  2.052.000  1.705.066 

Totale lasten  5.916.373  5.886.000  5.486.162 

       
Financiële lasten  20.483  18.000  15.585 

Exploitatiesaldo  599.552  (317.000)  (22.361) 

       

Resultaatbestemming       
Bestemmingsreserve – 
Compensatieregeling Coronacrisis 
Kunsthallen  599.552    - 

  -    (22.361) 
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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 14 februari 2022, vóór het opmaken van de jaarrekening 2021, is mevrouw M.M. Splint 
ingeschreven als statutair bestuurder van Stichting Kunsthal Rotterdam. Tezamen met de heer H.A. 
van Karnebeek vormt zij het statutair bestuur 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 2021 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 mr. S.P. Lubbers 
• De heer drs. D.J.A. Dokman  
 
Vanaf 1 januari 2022 is de heer Schakenbos afgetreden als voorzitter en lid van de Raad van Toezicht. 
Met ingang van deze datum is mevrouw Sabourian benoemd als voorzitter van de Raad van Toezicht.  
 
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 2021 waren dat: 18 
tentoonstellingen en een aantal uren openstelling op jaarbasis van 1.520. De doelstelling van de 
tentoonstellingen is behaald. Het aantal uren openstelling op jaarbasis is in het jaarplan gebaseerd op 
een opstelling vanaf 1 april tot en met 31 december, met een gemiddeld aantal uren opstelling per 
week van 40. De Kunsthal is als gevolg van de maatregelen tegen verspreiding van Covid-19 in 2021 in 
de periode van 5 juni tot en met 18 december geopend geweest. De totale aantal uren van openstelling 
in deze periode waren 1.188 met een gemiddeld aantal uren openstelling per week van 42.  

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 € 14.544 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 
         
Aanschafwaarde per 
01.01.2021  467.619  763.035  1.532.597  2.763.251 
Cumulatieve afschrijving per 
01.01.2021  339.232  416.640  972.936  1.728.808 
Boekwaarde per 01.01.2021 
  128.387  346.395  559.661  1.034.443 
Investeringen  -  -  29.508  29.508 
Desinvesteringen 
aanschafwaarde 

 
-    -  (34.914)  (34.914) 

Desinvesteringen cum. 
afschrijvingen 

 
-  -  12.186  12.186 

Afschrijvingen  (15.947)  (34.014)  (109.144)  (159.105) 
  (15.947)  (34.014)  (102.364)  (152.325) 
         
Aanschafwaarde per 
31.12.2021 

 
467.619  763.035  1.527.191  2.757.845 

Cumulatieve afschrijving per 
31.12.2021 

 
355.179  450.654  1.069.894  1.875.727 

Boekwaarde per 31.12.2021  112.440  312.381  457.297  882.118 
         
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.  

 
 31.12.2021  31.12.2020 
    
Voorraden winkelartikelen 27.133  36.948 
Overige voorraad (waaronder Museumkaarten) 58.441  13.078 
 85.574  50.026 

Vorderingen 

3) Debiteuren: 
 31.12.2021  31.12.2020 
    
Debiteuren 69.159  55.100 

De debiteurenvoorziening ultimo 2021 bedraagt € 985 (2020: € 985).  
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4) Belastingen en premies sociale verzekeringen: 
 31.12.2021  31.12.2020 
Omzetbelasting 112.955  69.647 

 

5) Overige vorderingen en overlopende activa: 
  31.12.2021  31.12.2020 
     
Bijdrage VriendenLoterij   200.000  200.000 
VriendenLoterij geoormerkt werven  100.214  62.000 
Nog te ontvangen fonds- en sponsorbijdragen inzake     
tentoonstellingen   181.174  134.074 
Te ontvangen Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging      
Werkgelegenheid  -  140.231 
Te ontvangen Museumkaart december  31.309  15.555 
Te ontvangen Museumkaart extra uitkering  38.140  39.403 
Diverse vooruitbetaalde kosten  12.688  6.983 
Vooruitbetaalde tentoonstellingskosten  146.809  58.414 
Te ontvangen kassa-betalingen/Rotterdampas  4.181  1.890 
Vooruitbetaalde huur  12.621   
Te ontvangen opbrengsten e-tickets  1.703  - 
Te verrekenen met consortium  34.117  - 
VriendenLoterij VIP-kaart vergoeding  21.392  - 
Diversen 472  2.363 
 784.820  660.913 

In 2017 heeft de VriendenLoterij bekend gemaakt de Kunsthal opnieuw voor vijf jaar te steunen met 
ingang van 2017. De toegekende bijdrage over 2021 bedraagt € 200.000. De uitkering zal in 2022 
plaatsvinden. De vorderingen hebben een looptijd van korter dan één jaar. 

 

6) Liquide middelen 
 31.12.2021  31.12.2020 
    
Kas 3.279  5.989 
Bank 1.712.312  866.704 
Bank Zakelijke Spaarrekening 932.293  1.335.034 
 2.647.884  2.207.728 

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 2021 werd van het krediet geen gebruik gemaakt. 
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7) Eigen vermogen 

Algemene reserve / weerstandsvermogen: 
 31.12.2021  31.12.2020 
    
Saldo per 1 januari  1.209.633  1.117.710 
Bij/Af: resultaatbestemming   (22.361) 
Bij/Af: mutatie bestemmingsreserve financiering activa 152.325  105.084 
Bij: vrijval bestemmingsreserve tentoonstellingsverlichting -  9.200 
Saldo per 31 december  1.361.958  1.209.633 

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

Bestemmingsreserve financiering activa: 
 31.12.2021  31.12.2020 
    
Saldo per 1 januari  1.034.443  1.068.789 
Bij: dotatie vanuit bestemmingsreserve -  70.738 
Af: toevoeging aan algemene reserve (152.325)  (105.084) 
Saldo per 31 december  882.118  1.034.443 

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 Compensatieregeling Coronacrisis Kunsthallen: 
 31.12.2021  31.12.2020 
    
Saldo per 1 januari  -  - 
Bij: dotatie vanuit resultaatbestemming 599.552  - 
Saldo per 31 december  599.552  - 

De Compensatieregeling Coronacrisis Kunsthallen is een tijdelijke regeling en is gefinancierd vanuit 
het steunpakket voor de culturele sector van het kabinet naar aanleiding van covid-19. In 2021 is 
vanuit deze regeling een bedrag van € 810.146 gehonoreerd en verantwoord als bate in de 
exploitatierekening. De niet bestede middelen mogen, volgens de regeling, aangewend worden voor 
coronagerelateerde uitgaven in 2022. Hiertoe is een bestemmingsreserve Compensatieregeling 
Coronacrisis Kunsthallen gevormd ter grootte van € 599.552.  

Bestemmingsreserve kantoorverbouwing: 
 31.12.2021  31.12.2020 
    
Saldo per 1 januari  -  34.200 
Bij: dotatie bestemmingsreserve  -  - 
Af: mutatie aan bestemmingsreservering financiering activa -  34.200 
Saldo per 31 december  -  - 

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

Bestemmingsreserve verbouwing entreegebied: 
 31.12.2021  31.12.2020 
    
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. Om de 
verdiencapaciteit van de winkel te vergroten wordt de kast- en displayruimte vergroot en aangepast 
en de indeling veranderd.  

Bestemmingsreserve tentoonstellingsverlichting: 
 31.12.2021  31.12.2020 
    
Saldo per 1 januari  -  45.738 
Af: mutatie aan bestemmingsreservering financiering activa -  36.538 
Af: vrijval ten gunste van overige reserve -  9.200 
Saldo per 31 december  -  - 

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 in 2020 ten gunste van de overige 
reserve gebracht.  

Bestemmingsreserve programmering: 
 31.12.2021  31.12.2020 
    
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. In 2022 zal de aard en noodzaak van deze 
bestemmingsreserve worden bezien.  

Resultaatbestemming 
Het jaar 2021 is afgesloten met een positief resultaat van € 599.552. Vanuit het positieve resultaat is 
een bestemmingsreserve Compensatieregeling Coronacrisis Kunsthallen ter grootte van € 599.552 
gevormd.  

Vanuit de bestemmingsreserve financiering activa is € 152.325 toegevoegd aan de algemene reserve. 
Hiermee komt de algemene reserve/weerstandsvermogen per 31 december 2021 op € 1.361.958. 
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8) Voorzieningen 
 31.12.2021  31.12.2020 
    
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: 
 31.12.2021  31.12.2020 
    
Loonbelasting 75.642  53.045 
 75.642  53.045 

10) Overige schulden en overlopende passiva: 
 31.12.2021  31.12.2020 
    
Te betalen tentoonstellingskosten 94.577  177.329 
Te betalen personeelskosten 16.462  19.948 
Terug te betalen (voorschot) Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging    
Werkgelegenheid 167.208   
Vooruit ontvangen marketingbijdrage 30.000  35.833 
Vooruit ontvangen huurkorting 30.335  34.668 
Vooruit ontvangen bijdragen derden 262.488  176.604 
Voorschot Museumkaart 2021 -  190.826 
Nog te ontvangen facturen 5.675  4.980 
Te betalen accountantskosten 22.500  25.750 
Te betalen huisvestingskosten 57.176  57.185 
Te betalen vakantiegeld en –dagen 107.567  129.441 
Diverse kortlopende leningen -  2.500 
Te betalen juridische kosten 26.027  16.027 
Te betalen creditcardafrekening 4.047  - 
Diversen 12.558  3.026 
 836.620  874.117 

De schulden hebben een looptijd van korter dan één jaar. 

 

 

 

 



Stichting Kunsthal Rotterdam 
Rotterdam 
 

41 
 

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 € 145.000 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 en in 2021 over een periode van 5 maanden geen huur 
gerekend gezien de omstandigheden. De huurovereenkomst is met eenzelfde periode verlengd en 
eindigt derhalve op 31 december 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 2021 heeft de Kunsthal 108.344 bezoekers mogen verwelkomen. In 2020 waren dit 148.607 
bezoekers. 

12) Opbrengst winkel 
 2021  2020 
    
Omzet 225.203  281.704 
Inkoopwaarde verkopen (incl. verkoopkosten)  (120.435)  (165.726) 
Bruto marge winkel 104.768  115.977 
    
Voorraadcorrectie (1.358)  (1.699) 
Opbrengst winkel 103.410  114.278 

 

13) Bijdrage 
 2021  2020 
Sponsoring    
Albeda College -  7.500 
GoCanada 3.500   
ING Bank 172.367  131.918 
Magnum 5.000   
Mastercard Nederland 37.775  - 
Nationale Nederlanden 25.000  25.000 
ZakenVrienden 32.500  24.221 

 
    
Goede Doelen Loterij    
VriendenLoterij 200.000  200.000 
VriendenLoterij Geoormerkt werven 289.126  297.979 
VriendenLoterij Fonds 30.000  30.000 
VriendenLoterij 13e trekking -  - 
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 2021  2020 
Fondsen     
Blockbusterfonds   45.413 
Canadese Ambassade 32.000  - 
Erasmusstichting   2.500 
Fonds voor Cultuurparticipatie 21.000  - 
G. Ph. Verhagen Stichting 5.000  - 
Gravin van Bylandt Stichting 2.500  - 
Kickstart Cultuurfonds 41.560  - 
Mondriaan Fonds  29.950  49.400 
Prins Bernhard Cultuurfonds -  25.000 
Stichting Droom en Daad 375.000  125.000 
Stichting Elise Mathilde Fonds 5.000  5.000 
Stichting tot bevordering van Volkskracht  20.000  - 
Turing Foundation 40.000   
Van der Mandele Stichting 2.000   
Van Ommeren-de Voogt Stichting 2.500   
VSB Fonds 40.000  - 
Zabawas -  12.500 
Fonds – anoniem 30.000  - 
    
Overige     
Compensatieregeling Coronacrisis Kunsthallen 810.146  - 
    
Overige bijdragen    
Kunsthal Vrienden, major donors en online donaties 87.008  58.946 
Bijdragen in natura 35.000  15.000 
    
Totale nominale waarde 2.373.932  1.040.377 
Ontvangen in 2019, toegerekend aan 2020 -  60.202 
Ontvangen in 2020, toegerekend aan 2021 -  - 
Ontvangen in 2021, toegerekend aan 2022 (73.298)  - 
Ten bate van dit boekjaar 2.300.634  1.115.579 

 

14) Overige opbrengsten 
 2021  2020 
    
Huur restaurant 52.343  67.228 
Opbrengst zaalverhuur 8.198  14.900 
Overige opbrengsten 18.806  19.164 
 79.347  101.292 
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LASTEN 

15) Personeelslasten 
 2021  2020 
 
Loonkosten 1.929.731 

 
2.080.384 

Sociale lasten 322.082  349.006 
Pensioenlasten 183.987  202.889 
Tijdelijke Maatregel Overbrugging Werkgelegenheid (49.143)  (610.199) 
Inhuur personeel 113.279  141.677 
Overige personeelslasten 152.874  105.482 
  2.652.810  2.269.239 

De tegemoetkoming in de loonkosten uit hoofde van de NOW-regeling is toegerekend aan de perioden 
op basis van de hoogte van de omzetdalingen (2021: januari / 2020: april tot en met december). 

Bij de Kunsthal waren gedurende 2021 48 (38,6 fte) personeelsleden in dienst. In 2020 waren dat 50 
(41,8 fte) personeelsleden: 
 2021  2020 
    
Directie 1,6  2,0 
Staf 16,4  14,9 
Technische Dienst 2,8  3,9 
Receptie, kassa 2,5  2,4 
Winkel 1,6  1,6 
(senior)beveiliging 13,8  14,9 
 38,6  41,8 

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

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 2021 voor topfunctionaris bij de Kunsthal is € 209.000. 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 
Algemeen directeur 

N.C. van Dijk 
Zakelijk directeur 

H.A. van 
Karnebeek 

Functie(s) Algemeen directeur Zakelijk directeur 

Aanvang en einde functievervulling in 2021 1/1 - 8/3 1/1 - 31/12 

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

Gewezen topfunctionaris  Ja Ja 

Dienstbetrekking Ja Ja 

Contractduur Bepaalde tijd Onbepaalde tijd 

   

Bezoldiging   

Beloning  17.990 101.180 

Belastbare onkostenvergoedingen  - - 

Beloningen betaalbaar op termijn 1.417 20.424 

Subtotaal 19.407 121.604 

   

Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum 39.188 209.000 

   

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

   

Totale bezoldiging 19.407 121.604 

   

Gegevens 2020   

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

Omvang dienstverband 2020 (in fte) 1,0 1,0 

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 99.670 94.260 

Beloningen betaalbaar op termijn 7.776 15.639 

Totale bezoldiging 2020 107.446 109.899 

 

bedragen x € 1 
Algemeen directeur 

N.C. van Dijk 

Functie(s) bij beëindiging dienstverband  Algemeen directeur 

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) 1,0 

Jaar waarin dienstverband is beëindigd 2021 

  

Uitkering wegens beëindiging van het dienstverband  

Overeengekomen uitkeringen wegens beëindiging dienstverband 42.000 

  

Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum 75.000 

  

Totaal uitkeringen wegens beëindiging dienstverband 39.750 

Waarvan betaald in 2021 39.750 
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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 2021 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 1/1 – 31/12 

Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum 31.350 20.900 20.900 

Totale bezoldiging 0 0 0 

    

Gegevens 2020    

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

Totale bezoldiging 2020 0 0 0 

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

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

Aanvang en einde functievervulling in 2021 1/1 – 31/12 1/1 - 31/12 1/1 – 31/12 

Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum 20.900 20.900 20.900 

Totale bezoldiging 0 0 0 

    

Gegevens 2020    

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

Totale bezoldiging 2020 0 0 0 

 

16) Algemene kosten 
 2021  2020 
    
Kantoorkosten 143.101  111.176 
Administratie- en advieskosten 111.527  134.041 
Publiciteitskosten 45.003  54.303 
Overige organisatiekosten 23.922  61.746 
 323.554  361.266 

 

17) Afschrijving materiële vaste activa 
 2021  2020 
    
Restaurantinventaris 15.947  15.700 
Verbouwingen 34.014  31.873 
Overige inventaris 109.198  127.531 
 159.159  175.104 
Boekverlies desinvesteringen 22.675  - 
 181.834  175.104 
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18) Tentoonstellingskosten 
 2021  2020 
    
Kosten Development 93.470  41.965 
Tentoonstellingskosten 1.699.286  1.663.101 
  1.792.756  1.705.066 

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



Stichting Kunsthal Rotterdam 
Rotterdam 
 

48 
 

Overige toelichtingen 

Analyse van verschillen tussen het jaarplan en de realisatie. 

Het jaarplan voor 2021 is in februari 2021 bijgesteld en ingediend bij de Gemeente Rotterdam. De 
gevolgen van de coronacrisis zijn van grote invloed geweest op de cijfers van 2022. Hierdoor zijn 
afwijkingen zichtbaar tussen het jaarplan en de realisatie. De Kunsthal was niet toegankelijk voor 
publiek in de periode van 15 december 2020 tot en met 4 juni 2021 en in de periode van 19 december 
2021 tot en met 25 januari 2022.  

Bij het opstellen van het jaarplan was de toekenning vanuit de Compensatieregeling Coronacrisis 
Kunsthallen ter grootte van ca. € 810.000 niet bekend. De Compensatieregeling Coronacrisis 
Kunsthallen is een tijdelijke regeling en is gefinancierd vanuit het steunpakket voor de culturele 
sector van het kabinet naar aanleiding van covid-19. De regeling is in april 2021 kenbaar gemaakt, de 
aanvraag is gedaan in mei 2021, in juli 2021 is de toekenning gehonoreerd.  

Over het jaar 2021 heeft de Kunsthal een positief exploitatieresultaat ter grootte van ruim € 599.000 
weten te realiseren, mede als gevolg van de steun van € 810.000. Zonder de steun is sprake van een 
verliessituatie van € 210.000, de Kunsthal heeft het verlies weten te beperken door de reeds getroffen 
kostenbesparende maatregelen. De toekenning vanuit de Compensatieregeling is pas in juli bekend 
geworden. Diverse kostenbesparende maatregelen waren toen al genomen in verband met de 
lockdown die 15 december 2020 begon. Evenals voorgaand jaar heeft de Kunsthal een aantal 
tentoonstellingen kunnen verlengen, wat heeft geresulteerd in aanzienlijk lagere 
tentoonstellingskosten. Het verlengen van een tentoonstelling is niet eenvoudig, aangezien iedere 
bruikleengever hiermee moet instemmen. De desbetreffende tentoonstellingen zouden, indien niet 
verlengd, anders maar zeer beperkt toegankelijk zijn voor bezoekers als gevolg van de sluiting in de 
periode vanaf 15 december 2020 tot en met 4 juni 2021.    

Voorgaand aan de toekenning vanuit de Compensatieregeling heeft de Kunsthal aanspraak gemaakt 
op een tegemoetkoming uit hoofde van de Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) over 
de periode februari-april (NOW 3.2) en de periode mei-juli (NOW 3.3). De Kunsthal heeft formeel recht 
op een gedeeltelijke tegemoetkoming in de loonkosten over 2021. Echter het positieve resultaat over 
2021 geeft geen aanleiding om aanspraak te maken op de NOW. Het ontvangen voorschot op de 
aanvragen over de periode februari-april (NOW 3.2) en de periode mei-juli (NOW 3.3) zal de Kunsthal 
in 2022 terugbetalen. In de cijfers over 2021 is alleen de tegemoetkoming in de loonkosten over de 
periode januari 2021 ter grootte van € 49.000 verantwoord, behorend bij de aanvraag over de periode 
november 2020 tot en met januari 2021 (NOW 3.1).     

Met de steun vanuit de Compensatieregeling heeft de Kunsthal de lagere inkomsten uit entreegelden 
en winkelverkopen kunnen compenseren. Ook heeft de steun eraan bijgedragen dat er geen 
arbeidscontracten zijn beëindigd om financiële redenen. De tijdelijke sluitingen en beperkende 
maatregelen tijdens de periodes van openstelling hebben hun weerslag gehad op de eigen inkomsten 
uit entreegelden en winkelverkopen. De Kunsthal is in 2021 circa 6,5 maand open geweest, in deze 
maanden zijn ruim 108.000 bezoekers geweest. In het cultuurplan gaan we uit van circa 250.000 
bezoekers per jaar. Bij het ingediende jaarplan over 2021 is reeds rekening gehouden met de lagere 
bezoekersaantallen.   

De bijdragen van derden over 2021 zijn in totaal € 1.490.000 ten opzichte van een bijgesteld jaarplan 
van € 1.400.000 (+ € 90.000, 4%). De hogere bijdragen derden komen hoofdzakelijk voort uit de hogere 
afdracht geoormerkt werven van de VriendenLoterij.  
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Als gevolg van de beperkende maatregelen zijn verhuringen van het auditorium heel beperkt mogelijk 
geweest in 2021. 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  
€ 79.000 (bijgesteld jaarplan € 98.000). 

Over 2021 bedraagt de ratio eigen inkomsten versus totale inkomsten 51% ten opzichte van 43% in het 
jaarplan.  

In het bijgestelde jaarplan is rekening gehouden met een tegemoetkoming uit hoofde van de 
Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). Deze is als gevolg van de toekenning uit de 
Compensatieregeling Coronacrisis Kunsthallen beperkt gebleven tot een bedrag van € 49.000. 
Hierdoor is een toename van de gerealiseerde personeelskosten ten opzichte van de begrote 
personeelskosten zichtbaar (+ € 281.000).     

De lagere algemene kosten zijn het gevolg van kostenbesparende maatregelen waaronder het 
uitstellen van specifieke uitgaven rondom de visitor’s journey. Tegelijkertijd zijn hogere 
huisvestingskosten gerealiseerd als gevolg van corona gerelateerde uitgaven.    

Op basis van de jaarprogrammering van 2021 zijn de activiteitenlasten lager dan vooraf begroot. Een 
aantal tentoonstellingen zijn 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 2021 een positief exploitatieresultaat gerealiseerd van ruim € 559.000.  

Vanuit het exploitatieresultaat is de bestemmingsreserve Compensatieregeling Coronacrisis 
Kunsthallen gevormd van € 559.000. De bestemmingsreserve is gevormd voor het niet bestede deel 
van de ontvangen steun. De bestemmingsreserve Compensatieregeling Coronacrisis Kunsthallen 
heeft ten doel om het verlies over 2022 te compenseren. De steun uit de regeling biedt de Kunsthal de 
mogelijkheid om in 2022 een volwaarding tentoonstellingsprogramma aan te bieden. Hiermee kan de 
Kunsthal voldoen aan de door haar geformuleerde ambitie in het cultuurplan 2021-2024: 
De komende jaren zet de Kunsthal in op het veelzijdige tentoonstellingsprogramma van internationale 
kwaliteit, in combinatie met het innoveren en bestendigen van de activiteitenprogramma’s om het 
inclusieve karakter van de Kunsthal te waarborgen. 

Ook over 2022 zal de coronacrisis nog van invloed zijn op de bedrijfsvoering. Enerzijds door lagere 
bezoekersaantallen (de eerste 4 weken van 2022 waren we gesloten), anderzijds door sterk stijgende 
transport- en materiaalkosten als gevolg van de coronacrisis. Ook sponsoring is in de huidige markt 
lastiger te realiseren.  
 
Ten tijde van de coronacrisis zijn een aantal aanpassingen van tijdelijke aard doorgevoerd aan het 
pand, hoofdzakelijk gericht op het bevorderen van de doorstroom van de bezoekersstroom. In het 
entreegebied, winkel en garderobe zijn permanente oplossingen noodzakelijk gericht op de 
bevordering van de doorstroom.    

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. 
Het weerstandsvermogen is toegenomen met € 152.000 tot € 1.362.000. Op basis van een gedegen 
risicoanalyse acht de directie het weerstandsvermogen toereikend.  

Ultimo 2021 bedraagt de solvabiliteitsratio (eigen vermogen / totaal vermogen) 75% (2020: 70%).   



Stichting Kunsthal Rotterdam 
Rotterdam 
 

50 
 

Overige gegevens 

Gebeurtenissen na balans datum 

Er hebben geen bijzondere gebeurtenissen na de balansdatum plaats gehad die een impact op de 
jaarrekening 2021 zouden kunnen hebben.  

Controleverklaring  

Hiervoor wordt verwezen naar de hierna opgenomen verklaring. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BIJLAGE A – Tentoonstellingsoverzicht 2021 

Tentoonstelling / productie Aantal 

Youthquake. Verlangen naar eeuwige jeugd.  

Magnetisch Noorden. Cananda verbeeld in schilderkunst 1910-1940  

We are Animals  

Calder Now  

Museum van Nederland 5 

ING Talent Award 2021. Resilience, a personal story.   

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

Getekend Rotterdam: Erico Smit  

All you can Art 6  

Zilte haring, rode kroot. Ineke Hans & Erik Mattijssen 10 

Deep in Vogue. Celebrating ballroom culture.  

Merlin Daleman. My Brexit  

This Hallstatt, kein Museum! Hans Wilschut.  

Drummies. Alice Mann.  

KH Light # 24 – Marleen Sleeuwits. Isomatrix. 15 

KH Light # 25 – Mire Lee. i wanna be together, open anus.  

Getekend Rotterdam! Anderhalvemetersamenleving.  

Stil leven.  

Kunsthal Live programmering  

Kunst blijft slapen, 20 

 

 



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 (is per 31-

12-21 afgetreden) 

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 2021 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 (t/m 31-12-2021)  

De heer drs. A.J.M. Schakenbos (Arjan) | voorzitter raad van bestuur Vestia 
 - Geen overige nevenfuncties 

  
LEDEN   

 Mevrouw drs. B. E. M. Tetteroo (Bianca) | Voorzitter Raad van Bestuur Achmea  
- Member of the BoD Garanti Emikililik 
-  Lid Raad van Toezicht Netspar 
-  Lid Bestuur NCR 
-  Lid Bestuur Achmea Foundation 
-  Vice voorzitter Bestuur Verbond van Verzekeraars 
-  Lid Bestuur Eurapco 

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

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

 De heer drs. D.J.A. Dokman (Dirk Jan) | Healthtech ondernemer 
- Geen nevenfuncties 
 

Mevrouw M.L.P. Krijnen (Marloes) | Adviseur en toezichthouder  
     -  Voorzitter Amsterdam Art 

-  Vice-Chairman Advisory Board Deutsche Börse Photography Foundation 
-  Member Rolex Mentor and Protégé Arts Initiative 
- Voorzitter Unbound 
- Lid Raad van Toezicht Dutch Culture 
 

 
DIRECTIE EN MEDEWERKERS 
 
Marianne Splint, algemeen directeur/bestuurder (per 14-02-2022) 

-  Museumvereniging, bestuurslid 
-  Stichting Museumkaart, bestuurslid 
-  Stichting Vrienden Stichting Jan van Brabant, bestuur – secretaris 
-  Jurylid Museum Talentprijs, Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 
 

Herman van Karnebeek, zakelijk directeur/bestuurder 
- Voorzitter Stichting FondsDBL  
- Voorzitter Stichting Museumpark  

 
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.  
 
Registrar Klaas Witsen-Elias is bestuurslid van de Nederlandse Registrar Groep (onderdeel 
Museumvereniging) en beveiligingsadviseur Luchtvracht voor de Kunsthal. In 2021 
organiseerde hij diverse studiedagen voor de branche, waaronder een Teams bijenkomst 
over digitaal koerieren. 
 
Assistent curator 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 ) 

 
 
 
 
 

 



DE KUNSTHAL DANKT ALLE PARTNERS ZONDER WIE ONS VEELZIJDIGE PROGRAMMA NIET 
MOGELIJK IS 

Afronova Gallery, Afrovibes Foundation, Ahrend, Aitana Mugler, Amber Vineyard, Anna 
Karina Hofbauer, Anthony Veder Groep, Arken Museum of Modern Art, Arminius, Art Gallery 
of Ontario, Automatic Signal, Balansz, Bas Kosters, Bernice Notenboom, Blijdorp, Calder 
Foundation, Canadese Ambassade in Nederland, CBK Rotterdam, Chabot Museum, Chicks 
and the City, Christine Eyenne, Dennis Vink, Dide Vonk, Dieter Buchhart, DJ Isis, 
Doelenensemble, DVAN Advocaten, Een tegen Eenzaamheid, Elly Vineyard, Emy Koopman, 
Eva Rovers, Fabrique, Fonds 21, Fonds voor Cultuurparticipatie, G. Ph. Verhagen-Stichting, 
Gemaal op Zuid, GoCanada, Gravin van Bylandt Stichting, Hans Boodt Mannequins, 
Havenbedrijf Rotterdam, Het Natuurhistorisch, Het Nieuwe Instituut, House of Vineyard, Huis 
Sonneveld, Instituto Buena Bista Curaçao, International Film Festival Rotterdam, IVA, Ivan 
Words, Jeanette den Toonder, JimmyPaul, Jojo Mugler, Jos Willemse, Judy Hooymeyer, Kees 
Moeliker, Kia Vineyard, Kickstart Cultuurfonds, Kunstlab, LantarenVenster, Laurens, 
Magnum, Maison the Faux, Manon Portos Minetti, Martina Weinhart, Mastercard, 
MediaCenter Rotterdam, Medy Oberendorff, Michael van Kekem, Mondriaan Fonds, Morrow, 
Museum Boijmans Van Beuningen, Museum het Valkhof, Natascha Hokke, Nationaal fonds 
voor Vrede, Vrijheid en Veteranenzorg (vfonds), National Gallery of Canada, Nationale-
Nederlanden, Natuurmonumenten, NGM International, nhow Rotterdam, Odin, Omroep Max, 
Ottilie Maters, Pauluskerk, Ploum, PwC Rotterdam, Reakt, Rianne van Duin, Rijksdienst voor 
het Cultureel Erfgoed, Rotterdam Art Week, Rotterdam Festivals, Rotterdam Pride, 
Rotterdamse Helden, Sarafina 007, Schirn Kunsthalle Frankfurt, Singular Plurality, Solko 
Schalm, Stadsarchief Rotterdam, Steens & Partners, Sterrin Smalbrugge, Stichting 
Bevordering van Volkskracht, Stichting Droom en Daad, Stichting Elise Mathilde Fonds, 
Stichting Zabawas, Stroom Den Haag, SV Collection, The Utopia Ball, TORI, Turing 
Foundation, Twigt GrafiMedia, U.S. Embassy in the Netherlands, UrbanGuides, Van der 
Mandele Stichting, Van Ommeren-de Voogt Stichting, Veerle Driessen, Via Kunst, Vivara, 
VoorleesExpress Rotterdam, Vriendenloterij Fonds, VSBfonds, Wessel Klootwijk, Willem de 
Kooning Academie, Yara Ruby, Zuiderpark College. 

Gemeente Rotterdam, Vriendenloterij, Kunsthal Vrienden, ING. 

En in het bijzonder alle kunstenaars en bruikleengevers en alle partners en instellingen die 
we hier nog niet hebben genoemd. 
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