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Verslag Raad van Toezicht

Algemeen
De Raad van Toezicht (hierna: RvT) heeft in het jaar 2012
viermaal vergaderd. Naast de lopende zaken als financiën
en organisatie is in 2012 door de RvT veel aandacht besteed
aan twee belangrijke onderwerpen: het cultuurbeleid van het
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (hierna:
Ministerie van OCW) en de huisvesting van het Van Gogh
Museum (hierna: VGM).
Cultuurbeleid Rijksoverheid
Op basis van de nieuwe subsidiesystematiek, ingesteld door
staatsecretaris Zijlstra in 2011, diende het VGM voor 1 februari
2012 zijn subsidieaanvraag in bij het Ministerie van OCW.
Begin 2012 werd een extra RvT-vergadering ingelast om deze
subsidieaanvraag te bespreken, alsook het beleidsplan 2013-2016.
In mei 2012 bracht de Raad voor Cultuur advies uit. Naar
aanleiding van deze subsidieaanvraag: de Raad was zeer lovend
over het Van Gogh Museum en adviseerde de staatsecretaris
subsidie toe te kennen conform plaatsing in categorie één.
In september 2012 ontving het VGM de definitieve
subsidiebeschikking van het Ministerie van OCW: voor de
periode 2013-2016 is € 30,4 miljoen toegekend. Het VGM
is verheugd over deze continue support door de Nederlandse
overheid.
Staatssecretaris Zijlstra kondigde in 2011 aan geen gebruik meer
te zullen maken van zijn statutaire benoemingsrecht ten aanzien
van RvT leden; in de RvT-vergadering van september 2012
zijn daartoe de statuten van het VGM gewijzigd. De RvT-leden
worden nu benoemd door de RvT. Daarnaast zijn er enkele
wijzigingen opgenomen om de statuten in lijn te brengen met de
eisen die het Centraal Bureau Fondsenwerving stelt.
Huisvesting
De huisvestingsprojecten kunnen worden onderverdeeld in:
• Project Onderhoud & Brandveiligheid: het Rietveldgebouw
is van september 2012 t/m april 2013 dicht geweest om
noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden te kunnen
verrichten.
• Project Hermitage: 75 van de topstukken van het VGM zijn
gepresenteerd in de Hermitage Amsterdam gedurende de
renovatie van het Rietveldgebouw.
• Project Kurokawa: de mogelijke Nieuwe Entree aan het
Museumplein, aangesloten op de Kurokawavleugel.

De RvT heeft naar aanleiding van bovengenoemde projecten
de financiering, tijdsplanning en capaciteit besproken. De
permanente beschikbaarheid van de collectie voor het publiek is
hierbij steeds een belangrijk uitgangspunt geweest.
Het Project Kurokawa (‘Nieuwe Entree’) blijft in 2013 een
belangrijk punt van aandacht, waarbij met name het werven van
voldoende sponsorgelden de volle aandacht heeft.
In 2012 zijn de Jaarrekening 2011 en Begroting 2013 besproken
en goedgekeurd door de RvT.
Bestuur & organisatie
Betreffende de samenstelling van de directie is besloten
dat de heer F. van Koetsveld ook na het bereiken van zijn
pensioengerechtigde leeftijd per 1 juli 2012, tot 1 mei 2013 als
zakelijk directeur aan het VGM verbonden blijft in verband met
de grote uitdagingen waar het VGM voor staat. In het verslagjaar
is de werving voor een nieuwe zakelijk directeur gestart.
Hiervoor is een sollicitatiecommissie ingesteld, bestaande uit een
afvaardiging van de RvT en de algemeen directeur van het VGM.
Deze procedure is in 2013 met succes afgerond. De benoeming
van de heer A. Dönszelmann, voormalig Sectormanager
Bedrijfsvoering, bevestigt de kwaliteit van de VGM-organisatie.
Samenstelling Raad van Toezicht
Ten opzichte van het jaar 2011 hebben enkele veranderingen
plaatsgevonden in de samenstelling van de RvT.
De RvT streefde naar een verdere uitbreiding van de Raad met
een lid met een sterke commerciële, bedrijfsmatige achtergrond
en met een voor het museum relevant netwerk. De heer H. van
Beuningen, partner bij Booz & Company, is benoemd als lid van
de RvT. Met dit extra lid zijn de verschillende gewenste profielen
van RvT-leden zoals neergelegd in de Code Cultural Governance
op een goede manier ingevuld.
Mevrouw T. Maas-de Brouwer is herbenoemd als voorzitter voor
de periode van vier jaar. De heer J. Cuno zal per 22 maart 2013
aftreden als RvT-lid aangezien zijn maximale zittingstermijn is
bereikt.
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Activiteiten Raad van Toezicht
Werkwijze
De voorzitter van de RvT heeft - naast de reguliere vergaderingen
- regelmatig overleg met de algemeen directeur van het
VGM. In dit overleg worden naast de lopende zaken, de
agendaonderwerpen van de RvT besproken.
Er zijn binnen de RvT twee commissies actief, te weten:
• Auditcommissie
De Auditcommissie, actief sinds 2010 met als
vertegenwoordigers dhr. P. Tieleman en dhr. R. Dijkgraaf. De
Auditcommissie is betrokken bij de financiële verslaglegging,
begroting en kwaliteit van de financiële organisatie en
rapportage.
• Bouwcommissie
Ook de Bouwcommissie, ingesteld in 2011, heeft in 2012
een actieve rol gespeeld. Deze commissie richt zich op
de grootschalige en uitdagende huisvestingsprojecten
van het VGM. In deze commissie zitten namens de RvT
mw. A.J. Kellermann en mw. T.A. Maas-de Brouwer. De
Bouwcommissie heeft regelmatig een rondleiding gekregen
door het Rietveldgebouw dat in 2012 een periode gesloten
was vanwege een grote renovatie. Ook is de Bouwcommissie
wekelijks op de hoogte gebracht van de vorderingen ten aanzien
van de renovatie.
Jaarrekening 2012
De jaarrekening 2012 is besproken in de vergadering van de
Auditcommissie van 13 maart 2013. Daarbij heeft de externe
accountant zijn bevindingen gerapporteerd naar aanleiding van zijn
controlewerkzaamheden ten behoeve van de controleverklaring bij
de jaarrekening 2012. De Auditcommissie heeft de jaarrekening
met een positief advies aan de RvT voorgelegd. Conform artikel
8 lid 1 sub b van de statuten heeft de RvT de jaarrekening 2012
goedgekeurd.
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De RvT erkent dat het VGM, directie en medewerkers in het
verslagjaar belangrijke inspanningen hebben geleverd. De RvT
spreekt hiervoor haar grote dank uit.
Dit geldt voor wat betreft de tijdelijke tentoonstelling Dreams of
nature. Symbolisme van Van Gogh tot Kandinsky, de noodzakelijke
renovatie van het Rietveldgebouw, de noodzakelijke uithuizing van
de collectie en de presentatie van de topstukken in de Hermitage
Amsterdam, genaamd Vincent. Het Van Gogh Museum in de
Hermitage Amsterdam.
De inzet en betrokkenheid van de VGM-organisatie zijn een
gezonde basis voor een uitdagend 2013.
Aldus goedgekeurd op 10 april 2013.
Mw. T.A. Maas-de Brouwer
(benoemd per 25 september 2008)
Dhr. P. Tieleman
(benoemd per 24 augustus 2009)
Mw. A.J. Kellermann
(benoemd per 31 mei 2010)
Dhr. R.H. Dijkgraaf
(benoemd per 31 mei 2010)
Dhr. H. van Beuningen
(benoemd per 26 november 2012)

