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1. Inleiding en conclusie 
 
Voor u ligt de Deelrapportage Organisatorische situatie 4/6. Dit is een uitwerking van het 
Adviesrapport Museum Kranenburgh, november 2020. Het bevat een beschrijving van feiten 
en omstandigheden en een analyse die ten grondslag liggen aan de bevindingen en de 
conclusies van het adviesteam.  
 

1.1. Uitgangssituatie  
Stichting Kranenburgh is de stichting die Museum Kranenburgh exploiteert. Deze stichting 
wordt bestuurd door een directie en heeft een Raad van Toezicht. 
 
Bij de stichting Kranenburg werken in totaal 9 medewerkers in vaste dienst (totaal 7,6 fte). 
Aan tijdelijke krachten telt het museum bijna 4 fte. Verder telt Kranenburgh 150 vrijwilligers 
en tien oproepkrachten voor de ondersteuning van verschillende afdelingen. De betaalde 
krachten zijn feitelijk volledig actief voor Museum Kranenburgh; voor Het Sterkenhuis wordt 
alleen enige overhead vanuit de beroepskrachten beschikbaar gesteld. Het Sterkenhuis 
draait verder alleen met vrijwilligers. 
 
Het museum bestaat uit drie stichtingen: Stichting Kranenburgh, Stichting Beeldende Kunst 
Bergen (S.B.K.) en Stichting Museale Collecties Kranenburgh. In de Raad van Toezicht van 
stichting Kranenburgh zitten dezelfde mensen als in het bestuur van stichting Beeldende 
Kunst Bergen (S.B.K.) en stichting Museale Collecties Kranenburgh. Ook is aan het museum 
een vriendenstichting verbonden.  
 

1.2. Leeswijzer 
In deze Deelrapportage Organisatorische situatie geven we eerst onze conclusie, in de zin 
van antwoord op de onderzoeksvraag en de conclusie over de bestuurlijke vormgeving en de 
personele capaciteit, en gaan we achtereenvolgens in op: 

• De analyse van de organisatie, met hierin de focus op de bestuurlijke vormgeving en 
de personele capaciteit. 

• De analyse van de relaties van stichting Kranenburgh.  

• De bevindingen van deze relaties en eerder gemaakte afspraken.  
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1.3. Conclusie 
 
Onderzoeksvraag 
De onderzoeksvraag op het gebied van de organisatorische situatie betreft de stakeholders 
van de Culturele Buitenplaats en luidt als volgt: 

• Museum Kranenburgh brengt een aantal activiteiten samen onder de noemer Culturele 
Buitenplaats (kunstuitleen, Het Sterkenhuis, Kunst Centrum Bergen, museum). Voor al 
deze activiteiten gelden specifieke afspraken en beperkingen die contractueel zijn 
vastgelegd. Gekeken moet worden welke afspraken uit het verleden nog relevant zijn en 
hoe die zich verhouden tot de gewenste koers van Museum Kranenburgh, zowel vanuit 
het perspectief van de instelling als vanuit het perspectief van de gemeente. Voor wat 
betreft Het Sterkenhuis is daarbij een belangrijk aandachtspunt de vaste afspraken die 
zijn gemaakt in het kader van het legaat van de familie Van Reenen.  

 
Reactie op de onderzoeksvraag 
Kranenburgh treedt naar onze mening goed naar buiten. Het museum is outgoing, zoekt de 
verbinding met partners in het culturele veld, met maatschappelijke organisaties en met 
bedrijven. Het voldoet daarmee goed aan de opgave ‘Treed naar buiten en verbind!’ zoals 
die voor kleine en middelgrote musea wordt gezien in recente publicaties van onder andere 
de Museumvereniging en de Raad voor Cultuur. 
 
Wij zien de samenwerking tussen de verschillende collectie-eigenaren, de kunstenaars als 
aanbieders van kunst en Kranenburgh als museumexploitant als een sterke formule die 
zeker voortzetting verdient. Deze samenwerking vormt de basis voor het realiseren van 
diverse cruciale waarden: collectiewaarde, belevingswaarde, verbindende waarde en 
economische waarde. 
 
De relatie tussen Stichting Noordhollands Kunstcentrum Bergen (NHKC) en Kranenburgh is er 
een van eigenaar van een collectie en museum dat die collectie bewaart, beheert en 
exposeert. In bestuurlijk opzicht is er sprake van een relatie op betrekkelijk grote afstand. In 
organisatorisch en financieel opzicht er zelfs geen relatie. Voor beide partijen levert de 
relatie een duurzame meerwaarde er bestaat er alle aanleiding om deze voort te zetten.  
 
De relatie tussen Kranenburgh en KunstenaarsCentrumBergen (KCB) is intensiever. KCB zorgt 
jaarlijks voor het organiseren van verkoop-tentoonstellingen. Kranenburgh voert ze voor KCB 
uit - tegen jaarlijkse kosten in de orde van grootte van € 10.000, maar met gesloten beurzen. 
Deze verkoop-tentoonstellingen trekken uiteraard ook bezoekers en leveren daarmee 
culturele waarde, publiciteit en inkomsten op voor Kranenburgh die niet kunnen worden 
gekwantificeerd. 
 
Voor beide partijen levert de relatie een duurzame meerwaarde en bestaat er alle aanleiding 
om deze voort te zetten. 

 
De relatie tussen de Stichting Beeldende Kunst Bergen (S.B.K.) en de stichting Kranenburgh 
blijkt een toegevoegde waarde te hebben voor beide stichtingen en hun stakeholders.  
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De verwevenheid tussen de stichting Beeldende Kunst Bergen en de stichting Kranenburgh is 
groot, in bestuurlijke en financiële zin. Die verwevenheid veroorzaakt wel administratieve 
handelingen en verantwoordingsdocumenten die naar onze mening het zicht bemoeilijken 
op wat er werkelijk gebeurt, met name voor de gemeente als subsidieverstrekker maar ook 
voor andere externe en interne stakeholders. 
 
Als beide stichtingen fuseren bevordert dat het zicht en de transparantie voor alle 
stakeholders. Er ontstaat dan een museum met een bijzondere nevendoelstelling: het 
bevorderen van een spreiding van kunst onder de bevolking en van de positie van 
kunstenaars in Nederland. Wij zien daarin geen probleem en feitelijk bestaat die 
nevenfunctie nu ook al, door de personele unie van bestuursfuncties van beide stichtingen. 
 
Het Sterkenhuis is een onderdeel van de stichting Kranenburgh dat in onze ogen meer 
aandacht verdient. De aandacht van de organisatie is vooral gericht op de kunstcollectie en 
Museum Kranenburgh en zeer beperkt op het erfgoed van Bergen en Museum Sterkenhuis. 
Dit staat overigens niet los van de beperkte personele capaciteit van Kranenburgh.  
 
Het aanpassen van de bestaande afspraken uit het verleden vinden wij niet noodzakelijk, op 
twee uitzonderingen na. Sommige van die afspraken hebben immers een goede reden gehad 
die nog steeds bestaat; voor andere geldt dat het beoogde effect niet opweegt tegen de 
transactiekosten van heronderhandelen.  
 
De uitzonderingen betreffen het bedrag van minimaal € 40.000 dat de gemeente 
beschikbaar stelt voor collectiebeheer. Het is beter dat de gemeente voorziet in een totale 
exploitatiesubsidie die voldoende is voor alle functies die zij verlangt van Kranenburgh, 
zonder specifieke oormerken daarbinnen. De andere uitzondering is Stichting Beeldende 
Kunst Bergen (S.B.K.). Uit oogpunt van eenvoud en transparantie geven wij in overweging 
S.B.K. te laten fuseren met stichting Kranenburgh. 
 
Conclusie over bestuurlijke vormgeving en personele capaciteit 
 
Bestuurlijke vormgeving 
Stichting Kranenburgh werkt met het Raad-van-Toezicht-model. Wij constateren dat dit goed 
werkt, maar ook dat de Raad van Toezicht in de praktijk functioneert als een bestuur. Dat is 
begrijpelijk, omdat in de relatief kleine werkorganisatie niet alle expertises in voldoende 
mate aanwezig zijn.  
 
Te overwegen zou zijn uit oogpunt van governance het RvT-model te heroverwegen en over 
te stappen op een directie-bestuurmodel. Wij adviseren echter om een dergelijke 
structuurwijziging achterwege te laten. De wijze waarop de Raad van Toezicht en de 
directeur opereren ten opzichte van elkaar en de stichting is immers niet in strijd met 
wettelijke bepalingen hieromtrent en evenmin met de statuten. 
 
Personele capaciteit 
Kranenburgh weet goede resultaten te boeken met een relatief kleine organisatie, met in 
verhouding veel tijdelijk personeel. Dit blijkt ook de benchmark die we hebben uitgevoerd. 
Dit draagt het risico in zich dat de organisatie zichzelf uitholt.  
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Een relatief kleine organisatie betekent ook dat het museum op enkele onderdelen minder 
presteert c.q. kansen laat liggen. Dat is zeker het geval op het punt van collectiebeheer. 
Maar ook op anderen gebieden laat het museum nu kansen liggen. Zo zou het museum 
meer inkomsten kunnen genereren uit fondswerving, sponsoring en donaties van 
particulieren, maar hiervoor ontbreekt het nu aan capaciteit.  
 
De verhouding tussen enerzijds personeel in dienst en anderzijds tijdelijk personeel is scheef, 
hetgeen de organisatie kwetsbaar kan maken. Aannemen van meer personeel in dienst kost 
structureel minder dan het aanhouden van alle huidige freelancers. Dit kan alleen als er 
voldoende budget is voor het handhaven van een sluitende exploitatie.   
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2. Analyse organisatie 
 

2.1. Bestuurlijke vormgeving  
Stichting Kranenburgh is de stichting die Museum Kranenburgh exploiteert. Het doel van 
deze stichting is breder, namelijk: behartigen van de ontwikkeling van (hedendaagse) kunst 
en cultuur door het exploiteren, ontwikkelen, tonen, bewaren, ondersteunen, verspreiden 
en bevorderen van uitingen van kunst, cultuur en natuureducatie (een en ander conform de 
kernwaarden kunst, cultuur, cultuurhistorie en natuur van de gemeente Bergen) en al 
hetgeen met vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn (alles in de 
ruimste zin van het woord). Deze stichting wordt bestuurd door een directie en heeft een 
Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht benoemt de directie. De leden van de Raad van 
Toezicht worden door coöptatie benoemd, met dien verstande dat Stichting Noordhollands 
Kunstcentrum (NHKC) het recht heeft één lid te benoemen (maar daar feitelijk geen gebruik 
van maakt). Wanneer alle leden van de Raad van Toezicht ontbreken is de gemeente Bergen 
bevoegd tot benoeming. 
 
Bij een stichting kan gekozen worden voor een directie-bestuur model of een Raad van 
Toezicht model. In het directie-bestuur model is het bestuur van de stichting het bevoegd 
gezag en eindverantwoordelijk. In het RvT-model is de directeur-bestuurder bevoegd gezag 
en eindverantwoordelijk. De Raad van Toezicht beperkt zich in beginsel tot de 
toezichthoudende taak. 
 
De Governance Code Cultuur geeft aan dat de keuze voor een van deze modellen gemaakt 
wordt op basis van de omvang van de werkorganisatie en de kwaliteiten en expertises die 
daarin aanwezig zijn. Bij grotere organisaties zijn vaak alle benodigde expertises in 
voldoende mate aanwezig in de staande werkorganisatie, ook bijvoorbeeld op het gebied 
van juridische en financiële expertise en HR. Bij kleinere organisaties is dat niet of minder 
het geval en moet de samenstelling van het bestuur voorzien in (aanvullende) benodigde 
expertises. 
 
Stichting Kranenburgh werkt dus met het Raad-van-Toezicht-model. Wij constateren dat dit 
goed werkt, maar ook dat de Raad van Toezicht van Kranenburgh in de praktijk functioneert 
als een bestuur. Dat is begrijpelijk, omdat in de relatief kleine werkorganisatie niet alle 
expertises in voldoende mate aanwezig zijn. Te overwegen zou zijn uit oogpunt van 
governance het RvT-model te heroverwegen en over te stappen op een directie-
bestuurmodel. Aanpassen van de structuur lost echter geen problemen op en is ook niet 
nodig. De wijze waarop de Raad van Toezicht en de directeur opereren ten opzichte van 
elkaar en de stichting is immers niet in strijd met wettelijke bepalingen hieromtrent en 
evenmin met de statuten. 
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2.2. Personele capaciteit 
Medewerkers in  
dienst 2020 

Dienstverband Uren 

Conservator, collectiebeheer Vaste dienst 32 uur 

Educatie & publiek  Vaste dienst 32 uur 

Communicatie, marketing Vaste dienst 32 uur 
Horecamanager Vaste dienst 32 uur 

Artistieke en zakelijke leiding; 
fondsenwerving 

Vaste dienst 32 uur 

Bureaucoördinator, zakelijke 
coördinatie 

Jaarcontract 24 uur 

Facilitair, bhv, tuin, depots Jaarcontract 36 uur 

Vrijwilligerscoördinatie, 
hospitality 

Jaarcontract 24 uur 

Winkel/uitleen Jaarcontract 30 uur 

 

Medewerkers zzp 
2020 

Dienstverband Uren 

Controller ZZP 16 uur 

Administratief medewerker 
 

ZZP 8 uur 

Educatie  ZZP 16 uur 

Tentoonstellingscoördinator 
 

ZZP 32 uur 

Projectcurator  ZZP  
t/m 15 april 2020 

8 uur 

Programmacurator 
 

ZZP  
1 juni - 31 december 2020 

8 uur 

Communicatie-ondersteuning ZZP 16 uur 

Project kunstwerkregistratie ZZP  
4 maanden 

16 uur 

Assistent-horecamanager ZZP 8-16 uur 

 
Daarnaast heeft het museum 150 vrijwilligers en tien oproepkrachten voor de ondersteuning 
van verschillende afdelingen. 
 
Kranenburgh weet goede resultaten te boeken met een relatief kleine organisatie, met in 
verhouding veel tijdelijk personeel. Dit blijkt ook de benchmark die we hebben uitgevoerd. 
Dit draagt het risico in zich dat de organisatie zichzelf uitholt.  
 
Een relatief kleine organisatie betekent ook dat het museum op enkele onderdelen minder 
presteert c.q. kansen laat liggen. Dat is zeker het geval op het punt van collectiebeheer. 
Maar ook op anderen gebieden laat het museum nu kansen liggen. Zo zou het museum 
meer inkomsten kunnen genereren uit fondswerving, sponsoring en donaties van 
particulieren, maar hiervoor ontbreekt het nu aan capaciteit.  
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Museum Het Sterkenhuis is een onderdeel van de stichting Kranenburgh dat in onze ogen 
meer aandacht verdient. De aandacht van de organisatie is vooral gericht op de 
kunstcollectie en Museum Kranenburgh en zeer beperkt op het erfgoed van Bergen en 
Museum Sterkenhuis. Ook dit heeft te maken met de beperkte capaciteit.  
 
De verhouding tussen enerzijds personeel in dienst en anderzijds tijdelijk personeel is scheef, 
hetgeen de organisatie kwetsbaar kan maken. Aannemen van meer personeel in dienst kost 
structureel minder dan het aanhouden van alle huidige freelancers. Dit kan alleen als er 
voldoende budget is voor het handhaven van een sluitende exploitatie. Meer personeel in 
dienst op cruciale plekken betreft vooral het collectiebeheer. In de Deelrapportage 
collectiebeheer is hierover meer informatie te vinden.  
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3. Beschrijving relaties stichting Kranenburgh 
 

3.1. Relaties  
Het museum bestaat uit drie stichtingen: stichting Kranenburgh, stichting Beeldende Kunst 
Bergen NH (S.B.K.) en stichting Museale Collecties Kranenburgh. In de Raad van Toezicht van 
stichting Kranenburgh zitten dezelfde mensen als in het bestuur van stichting Beeldende 
Kunst Bergen NH (S.B.K.) en stichting Museale Collecties Kranenburgh. Ook is aan het 
museum een vriendenstichting verbonden. 
 
Relatie Kranenburg met gemeente Bergen/beheer gemeentelijke collectie 
De oprichting van een collectiebeheerstichting (stichting Museale collecties Kranenburgh) 
naast een exploitatiestichting (stichting Kranenburgh) is destijds door de gemeente 
gemotiveerd met het argument dat hiermee de collectie wordt beschermd tegen 
onvoorziene gevolgen van de financiële exploitatie van het museum. De afspraken over het 
beheer van de gemeentelijke collectie zijn vastgelegd bij overeenkomst tussen de stichting 
Museale collecties Kranenburgh en de gemeente op 18 augustus 2011. 
 
Gemaakte afspraken: 

- Beheer collectie 
De gemeente geeft haar collectie in beheer bij de stichting Museale collecties Kranenburgh, 
voor onbepaalde tijd. Dit houdt ook toestemming in tot het verrichten van alle museale 
kerntaken en herstel- en overige bewerkingen aan de collectie. De stichting stelt een aantal 
werken uit de collectie beschikbaar om door de gemeente tentoon te stellen in het 
gemeentehuis, op basis van nog te maken afspraken. De wijze waarop het museaal beheer 
van de collectie wordt gevoerd wordt jaarlijks respectievelijk tweejaarlijks geïnspecteerd 
door een inspecteur die wordt aangewezen door de gemeente in overleg met de 
collectiebeheerder1.  

- Vergoedingen  
Er is (buiten subsidieverplichtingen en specifieke overeenkomsten) geen sprake van 
wederzijdse vergoedingen (voor beheer, normaal onderhoud, exposeren of in bruikleen 
geven en vervoer). Bruiklenen aan anderen dan museum Kranenburgh voor meer dan 12 
maanden vergen voorafgaande goedkeuring door de gemeente en een verplichting voor de 
bruikleennemer tot verzekeren. 

- Beheer en behoud  
Partijen maken nadere afspraken over eventuele opschoning van de collectie en afstoten 
van onderdelen ervan. De gemeente verzekert haar collectie tot het moment van 
opschoning. Partijen maken nadere afspraken over verzekering na opschoning. 

- Opzeggen 
Opzeggen is mogelijk door beide partijen indien voortzetting van de overeenkomst 
redelijkerwijs niet meer kan worden gevraagd en door de gemeente in geval van wanbeheer 
en tevens op het moment dat stichting Kranenburgh het museum niet langer exploiteert of 
in stand houdt. Eventuele geschillen worden beslecht door de rechtbank. 
 
  

 
1 In de praktijk is dit niet gebeurd. 
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Relatie Kranenburgh met gemeente en Stichting Noordhollands Kunstcentrum (NHKC) 
De basisafspraken zijn vastgelegd bij overeenkomst tussen de stichting Museale collecties 
Kranenburgh en NHKC op 30 maart 2011. De achtergrond van de afspraken is de oprichting 
van museum Nieuw Kranenburg, waarbij het Noordhollands Kunstencentrum (NHKC) de 
opbrengst van de verkoop van zijn pand Plein 7 heeft ingebracht, dat het verhuurde aan 
stichting Kunstenaarscentrum bergen (KCB) voor het houden van tentoonstellingen en 
exposities en waarin tevens de kunstuitleen huisde die toen ook al werd geëxploiteerd door 
Stichting Beeldende Kunst Bergen (S.B.K.). De collectie van NHKC was en bleef in bruikleen 
bij museum Kranenburg (maar zou in de nieuwe situatie in bruikleen komen bij de nieuwe 
collectiestichting). Museum Kranenburgh had de intentie een overeenkomst te sluiten met 
S.B.K. (huurovereenkomst) en met KCB (gebruiksovereenkomst) op basis waarvan beide 
organisatie ruimten beschikbaar zouden krijgen in het nieuwe gebouw. 
 
De gemaakte afspraken: 

- Garantiebedrag 
In geval de museumexploitatie door Kranenburgh onverhoopt zou worden gestaakt binnen 
30 jaar, ontvangt NHKC een garantiebedrag dat is afgeleid van de verkoopsom van Plein 7 en 
dat is bedoeld voor het behouden en tentoonstellen van de collectie van NHKC en het 
realiseren van de overige doelstellingen van NHKC. 

- Beheer, behoud en publiekstoegankelijk 
De gemeente draagt er zorg voor dat museum Kranenburgh elk jaar minimaal € 40.000 
beschikbaar heeft voor beheer, behoud en publiekstoegankelijk maken van het geheel van 
alle collecties die in beheer zijn van de collectiestichting. Partijen spannen zich ervoor in dat 
de collectiestichting alle collecties in haar beheer gelijkwaardig behandelt, ongeacht of die in 
eigendom of alleen in beheer zijn. Partijen informeren elkaar (juist, volledig en betrouwbaar) 
over alles wat van belang is voor de samenwerking en overleggen eenmaal per jaar indien 
een van de partijen daarom vraagt. 

- Raad van Toezicht 
De exploitatiestichting en de collectiestichting Kranenburgh kennen voor de directie en voor 
de Raad van Toezicht een personele unie. NHKC krijgt het recht om 1 persoon te benoemen 
in de Raad van Toezicht. De andere leden van de Raad van Toezicht worden benoemd door 
coöptatie. 

- Opzeggen 
Opzeggen van de overeenkomst is mogelijk onder nader omschreven voorwaarden. 
Eventuele geschillen worden beslecht door de rechtbank, maar pas na mediation en 
vervolgens behandeling door een geschillencommissie waarin elk partij een onafhankelijke 
persoon kan aanwijzen. 
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Relatie Kranenburg en Stichting Noordhollands Kunstcentrum NHKC 
De basisafspraken zijn vastgelegd bij overeenkomst tussen de stichting Museale collecties 
Kranenburgh en NHKC op 12 juni 2013. 
 
De gemaakte afspraken: 

- Beheer collectie 
NHKC geeft haar collectie in beheer bij de stichting Museale collecties Kranenburgh, voor 
onbepaalde tijd. Dit houdt ook toestemming in tot herstel- en overige bewerkingen aan de 
collectie.  

- Vergoedingen 
Er is geen sprake van wederzijdse vergoedingen (voor beheer, exposeren of in bruikleen 
geven en vervoer).  

- Bruiklenen 
Bruiklenen aan anderen dan museum Kranenburgh voor meer dan 12 maanden vergen 
voorafgaande goedkeuring door NHKC. Partijen treden in overleg over verzekering van de 
collectie.  

- Opzeggen 
Opzeggen is mogelijk door NHKC in geval van wanbeheer en door beide partijen indien 
voortzetting van de overeenkomst redelijkerwijs niet meer kan worden gevraagd. Eventuele 
geschillen worden beslecht door de rechtbank. 
 
Relatie Kranenburg en Kunstenaars Centrum Bergen 
De stichting Kunstenaars Centrum Bergen heeft onder meer tot doel om in Bergen en 
omgeving kunst te bevorderen en kunstwerken in stand te houden, het werk van daar 
woonachtige kunstenaars te bevorderen en te steunen; kunstenaars in te schakelen bij de 
productie van voorwerpen en een vruchtbare verstandhouding te scheppen tussen 
kunstenaars en samenleving. 
 
De gemaakte afspraken: 

- Leden 
De stichting kent werkende leden (kunstenaars woonachtig in Bergen en omgeving, die te 
kennen hebben gegeven mee te willen werken aan de verwerkelijking van de doeleinden 
van KunstenaarsCentrumBergen (KCB) en een bestuur dat dat in meerderheid bestaat uit 
werkende leden. De belangrijkste bronnen van inkomsten zijn voor KCB: bijdragen van 
werkende leden, donateurs, bijdragen van externe fondsen en provisie op verkopen van 
kunstwerken (25% bij verkopen tijdens tentoonstellingen).  

- Tentoonstellingen 
Er is een overeenkomst tussen stichting Kranenburgh en KCB van 10 december 2010 en een 
aanvulling van 6 juni 2014. KCB organiseert tentoonstellingen (ten minste 7 per jaar) en 
andere activiteiten van, door of voor kunstenaars die bij het centrum zijn aangesloten in villa 
Kranenburgh, waaronder een maandelijkse sociëteit en periodieke vergaderingen. De 
inhoudelijke verantwoordelijkheid en de eindverantwoordelijkheid hiervoor ligt bij KCB. 
Tentoonstellingen en activiteiten worden door KCB in goed overleg met de coördinator 
moderne kunst van Kranenburgh afgestemd en met een raming van ruimtelijke en materiële 
middelen opgenomen in een jaarplan dat de goedkeuring vereist van Kranenburgh. Voor 
bijzondere tentoonstellingen kan een extra toeslag gelden. 
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- Beschikbare ruimte 
De eerste verdieping van de villa Kranenburgh is beschikbaar voor tentoonstellingen van KCB 
en wat daarbij hoort. Alleen in zeer bijzondere omstandigheden stelt KCB deze ruimte mede 
beschikbaar voor activiteiten van Kranenburgh, maar voor beperkte duur en met de 
mogelijkheid voor KCB om een bijdrage te leveren aan het evenement of er anderszins bij te 
worden betrokken. Toegang is voor leden en donateurs van KCB gratis, ook voor de vaste 
collectie van Kranenburgh. Ze moeten met hun KCB-badge een entreebewijs halen bij de 
kassa. Tentoongestelde kunstwerken kunnen ten verkoop worden aangeboden in de 
winkel/kunstuitleen. Verkoopprijzen en provisie worden vastgesteld door de kunstuitleen in 
overleg met de kunstenaar (conform algemene regels die worden opgenomen in het 
jaarplan). 

- Kosten 
Voor KCB zijn geen kosten verbonden aan het gebruik van ruimte, inrichting, audiovisuele en 
IT-voorzieningen en pr. Kranenburgh stelt personele en materiële capaciteit ter beschikking 
aan KCB voor de uitvoering van tentoonstellingen en activiteiten. KCB verzorgt het 
sociëteitsbuffet; overige consumpties, waaronder die bij vergaderingen, stelt Kranenburgh 
ter beschikking tegen een kostendekkende prijs. KCB kan gebruik maken van 
communicatievoorzieningen van Kranenburgh. KCB betaalt een kostendekkende vergoeding 
voor zover het gebruik maakt van voorzieningen en diensten van Kranenburgh die specifiek 
zijn gericht op de organisatie, belangenbehartiging, leden en/of donateurs van KCB, of 
anderszins buiten de doelstelling van Kranenburgh vallen. 

- Overleg 
Kranenburgh en KCB overleggen minimaal tweemaal per jaar. Het geheel van afspraken gaat 
in per 1 juli 2013 en geldt voor 3 jaar. Partijen zorgen voor actualiseren van de afspraken en 
verlengen van de geldigheidsduur. 
 
Relatie Kranenburg met stichting Museale collecties Kranenburgh 
Stichting Museale Collecties Kranenburgh (de collectiestichting) is sinds 2019 eigenaar van 
de gehele kunstcollectie van museum Kranenburgh, voor zover die niet in eigendom is van 
derden. Het beheer van deze kunstcollectie wordt verzorgd door Stichting Kranenburgh. 
Aankoop van kunstwerken gebeurt via Stichting Kranenburgh die de kunstwerken op haar 
beurt (door)schenkt aan Stichting Museale Collecties Kranenburgh. 
 
Stichting Museale Collecties Kranenburgh heeft ten doel: 

● Beheren van een of meer collecties van kunstwerken: onderhouden, in eigendom 
verwerven, beheren, in stand houden en het in bruikleen verkrijgen. 

● In het bijzonder ten behoeve van de expositie van kunstwerken in museum 
Kranenburgh. 

● Bevorderen dat de kunstwerken zoveel mogelijk toegankelijk blijven voor het 
publiek, in het bijzonder in de regio Bergen.  

 
Deze stichting heeft hetzelfde bestuursmodel als de stichting Kranenburgh. Zij wordt 
bestuurd door een directie en heeft een Raad van Toezicht. Tot leden van de Raad van 
Toezicht kunnen alleen leden worden benoemd van de Raad van Toezicht van stichting 
Kranenburgh (de exploitatiestichting). De Raad van Toezicht benoemt de directie. De leden 
van de Raad van Toezicht worden door coöptatie benoemd, met dien verstande dat de 
NHKC (zie verderop) het recht heeft één lid te benoemen (maar feitelijk daarvan geen 
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gebruik maakt). Wanneer alle leden van de Raad van Toezicht ontbreken, is de gemeente 
Bergen bevoegd tot benoeming. 
 
De stichting Museale Collecties Kranenburgh heeft geen personeel in dienst. Zij beschikt 
over eigen jaarrekeningen. Die kent enkel een balans en geen exploitatierekening. De 
waarde van de collecties wordt Pro Memorie geraamd op de balans. De lasten van beheer 
worden verantwoord binnen de jaarrekening van stichting Kranenburgh. Dat geldt ook voor 
de kantoorlasten (waaronder de lasten van directievoering) van Stichting Museale Collecties. 
Als gevolg van de afwezigheid van een eigen exploitatierekening bestaat er in formele zin 
geen overeenkomst zoals bedoeld in het raadsvoorstel uit 2011 die zou regelen dat de 
exploitatiestichting jaarlijks een vast bedrag betaalt van € 40.000 voor beheer en behoud 
van de collectie (uit de € 500.000 jaarlijkse gemeentelijke subsidie). Feitelijk geeft de 
stichting Kranenburgh jaarlijks ruim meer dat dit bedrag uit aan het collectiebeheer. 
 
Stichting Museale Collecties Kranenburgh en Stichting Kranenburgh zijn van plan de 
komende jaren bijzondere aandacht te geven aan: 

● Verbeteren van de kwaliteit van depots. 
● Periodiek schouwen en restaureren van de eigen collectie en van kunstwerken die in 

bruikleen zijn. 
● Ontzamelen van de BKR-collectie voor de gemeente.  

 
NB Volgens het document ‘Bestuursorganigram’ van 16 april 2019 beschikt de stichting 
Museale Collecties Kranenburgh over een bestuur en een directeur. Dit is volgens de statuten 
en ook de jaarrekening niet correct: er is een RvT. 
 
De relatie tussen stichting Kranenburgh en stichting Museale collecties Kranenburgh is 
geregeld in een overeenkomst die beide partijen hebben gesloten op 26 mei 2015.  
 
Daarin is onder meer het volgende opgenomen: 

- Beheer en behoudstaken  
Stichting Kranenburgh voert de beheer- en behoudstaken en overige taken van de 
collectiestichting uit. Stichting Kranenburgh zorgt voor opslag van de collectie en biedt 
diverse vormen van ondersteuning (kantoorruimte, administratie en secretariële 
activiteiten). Stichting Kranenburgh is bevoegd tot het gebruik van de collectie voor 
presentatie en educatie. De collectiestichting is bevoegd tot het geven van aanwijzingen ter 
zake van presentatie van werken. Er is geen sprake van onderlinge vergoedingen, alles 
gebeurt met gesloten beurzen. De collectiestichting verzekert haar collectie op kosten van 
stichting Kranenburgh.  

- Overleg 
Partijen overleggen periodiek met elkaar en evalueren periodiek hun samenwerking. De 
looptijd van de overeenkomst is 25 jaar, met vervolgens een jaarlijkse stilzwijgende 
verlenging. Opzegging, met een opzegperiode van een jaar, is mogelijk als voortzetting 
redelijkerwijs niet meer kan worden gevergd. Eventuele geschillen worden beslecht door de 
rechtbank. 
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Relatie Kranenburg met Stichting Beeldende Kunst Bergen (S.B.K.) 
Stichting Beeldende Kunst Bergen (S.B.K.) heeft onder meer als doel het stimuleren van de 
belangstelling voor (hedendaagse) beeldende kunst, teneinde daardoor een zo groot 
mogelijke spreiding ervan te bevorderen onder de bevolking en de positie van kunstenaars 
in Nederland te bevorderen. 
 
De stichting kent een bestuur dat is belast met besturen en dat de stichting 
vertegenwoordigt. De leden van het bestuur worden door coöptatie benoemd. De stichting 
kent geen directie. De activiteiten van de Stichting Beeldende Kunst Bergen bestaan uit het 
uitlenen en verkopen van kunstwerken van kunstenaars uit de omgeving van Bergen. S.B.K. 
biedt kunstwerken aan die het in eigen bezit heeft (in 2019: 235, met een waarde van ruim  
€ 80.000) en werken die in eigendom zijn van kunstenaars en de gemeente. 
De stichting heeft geen personeel in dienst. Zij maakt voor haar activiteiten gebruik van de 
winkel annex kunstuitleen van het museum Kranenburgh - die overigens voornamelijk wordt 
bemenst door vrijwilligers - en vergoedt aan stichting Kranenburgh jaarlijks kosten van 
personeel, communicatie en huisvesting en betaalt provisie voor verkoop van kunstwerken. 
Inkomsten bestaan vooral uit verkoop van kunst en lijsten, provisie uit verkoop van kunst, en 
abonnementen voor kunstuitleen (met maandelijkse leenvergoedingen). De verhandelde 
werken zijn afkomstig uit de eigen collectie van S.B.K. (in 2019: 161), kunstenaars (in 2019: 
430) en de gemeente Bergen (in 2019: 2). 
 
S.B.K. verantwoordt haar bezittingen en baten en lasten in een jaarlijkse jaarrekening. In de 
periode vanaf 2016 behaalt zij jaarlijks een positief exploitatieresultaat, maar onder de grens 
waarvoor een plicht tot betalen van vennootschapsbelasting zou ontstaan. Het eigen 
vermogen bedraagt eind 2019 een bedrag van € 132.000. Het totaal aan baten (omzet) 
bedraagt in 2019 € 265.814. Eind 2019 bedraagt het eigen vermogen dus afgerond 50% van 
de omzet in dat jaar. 
 
Personele unie Stichting Kranenburgh, stichting Museale collecties Kranenburgh en 
Stichting Beeldende Kunst Bergen 
Statutair kunnen tot leden van de Raad van Toezicht van stichting Museale collecties 
Kranenburgh alleen personen worden benoemd die lid zijn van de Raad van Toezicht van 
stichting Kranenburgh. Op dit moment fungeren vier van de vijf leden van de Raad van 
Toezicht van stichting Kranenburgh ook als lid van de Raad van Toezicht van stichting 
Museale collecties Kranenburgh. 
Daarnaast is sprake van de volgende ‘dubbelfuncties’ die niet statutair zijn bepaald:  

● Twee personen die lid zijn van de Raad van Toezicht van stichting Kranenburgh en 
tevens van stichting Museale collecties Kranenburgh zijn ook lid van het bestuur van 
Stichting Beeldende Kunst Bergen. 

● De directeur van stichting Kranenburgh is tevens directeur van stichting Museale 
collecties Kranenburgh en lid van het bestuur van Stichting Beeldende Kunst Bergen. 
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Relatie met stichting Vrienden van museum Kranenburgh Bergen 
De stichting Vrienden van museum Kranenburgh Bergen heeft als doel het ondersteunen van 
de activiteiten van de stichting Kranenburgh, onder meer door het verwerven en 
beschikbaar stellen van gelden.  
 
De stichting ‘Vrienden’ kent een bestuur dat zelf zorgt voor haar bestuur benoemingen, 
maar een deel van het bestuur wordt benoemd op voordracht van het museum. Dit deel 
bestaat uit minder dan de helft van het aantal bestuurszetels en kan niet worden benoemd 
tot voorzitter. Na eventuele ontbinding van de stichting bepaalt het bestuur de bestemming 
van het resterende vermogen maar dat doel moet wel zoveel mogelijk het doel van stichting 
benaderen. 
 
De stichting ‘Vrienden’ heeft in 2017 en 2018 elk jaar € 10.000 gedoneerd aan de stichting 
Kranenburgh. In beide jaren waren de baten de stichting ‘Vrienden’ na aftrek van kosten 
hoger (ruim € 5.000 in 2017 en ruim € 11.000 in 2018). Dit exploitatieresultaat komt ten 
gunste van het eigen vermogen in het jaar erop. Het eigen vermogen (inclusief reservering 
Inrichting) bedroeg in 2018 afgerond € 49.000 en in 2019 € € 54.000. 
 

3.2. Bevindingen relaties mede in relatie tot de analyse in deelrapportage Financiële 
situatie 

 
Stichting Noordhollands Kunstcentrum (NHKC) 

• De relatie tussen het NHKC en Kranenburgh is er een van eigenaar van een collectie 
en museum dat die collectie bewaart, beheert en exposeert. In bestuurlijk opzicht is 
er sprake van een relatie op betrekkelijk grote afstand. In organisatorisch en 
financieel opzicht is er zelfs geen relatie. Voor beide partijen levert de relatie een 
duurzame meerwaarde op en bestaat er alle aanleiding om deze voort te zetten.  

 
KunstenaarsCentrumBergen (KCB) 

• De relatie tussen Kranenburgh en KCB is intensiever. KCB zorgt jaarlijks voor het 
organiseren van verkoop-tentoonstellingen. Kranenburgh voert ze voor KCB uit - 
tegen jaarlijkse kosten in de orde van grootte van € 10.000, maar met gesloten 
beurzen. Deze verkoop-tentoonstellingen trekken uiteraard ook bezoekers en 
leveren daarmee culturele waarde, publiciteit en inkomsten op voor Kranenburgh die 
niet kunnen worden gekwantificeerd. 

• Voor beide partijen levert de relatie een duurzame meerwaarde op en bestaat er alle 
aanleiding om deze voort te zetten. 

 
Stichting Beeldende Kunst Bergen (S.B.K) 

• De relatie tussen de Stichting Beeldende Kunst Bergen en de Stichting Kranenburgh 
blijkt een toegevoegde waarde te hebben voor beide stichtingen en hun 
stakeholders.  

• De verwevenheid tussen de Stichting Beeldende Kunst Bergen en de Stichting 
Kranenburgh is groot, in bestuurlijke en financiële zin. Die verwevenheid veroorzaakt 
administratieve handelingen en verantwoordingsdocumenten die naar onze mening 
het zicht bemoeilijken op wat er werkelijk gebeurt, met name voor de gemeente als 
subsidieverstrekker maar ook voor andere externe en interne stakeholders. 
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• Als beide stichtingen fuseren bevordert dat het zicht en de transparantie voor alle 
stakeholders. Er ontstaat dan een museum met een bijzondere nevendoelstelling: 
het bevorderen van een spreiding van kunst onder de bevolking en van de positie van 
kunstenaars in Nederland. Wij zien daarin geen probleem en feitelijk bestaat die 
nevenfunctie nu ook al, door de personele unie van bestuursfuncties van beide 
stichtingen. 

 
3.3. Bevindingen relaties en eerder gemaakte afspraken 

Het aanpassen van de bestaande afspraken uit het verleden vinden wij niet noodzakelijk, op 
twee uitzonderingen na. Sommige van die afspraken hebben immers een goede reden gehad 
die nog steeds bestaat; voor andere geldt dat het beoogde effect niet opweegt tegen de 
transactiekosten van heronderhandelen. De uitzonderingen betreffen het bedrag van 
minimaal € 40.000 dat de gemeente beschikbaar stelt voor collectiebeheer. Het is beter dat 
de gemeente voorziet in een totale exploitatiesubsidie die voldoende is voor alle functies die 
zij verlangt van Kranenburgh, zonder specifieke oormerken daarbinnen. De andere 
uitzondering is Stichting Beeldende Kunst Bergen (S.B.K.). Uit oogpunt van eenvoud en 
transparantie geven wij in overweging S.B.K. te laten fuseren met Stichting Kranenburgh. 
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