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Naam  
Stichting Programma De Nieuwe Kerk en Hermitage Amsterdam  

RSIN / Fiscaal Nummer 
Het fiscale nummer van de stichting is 8174.04.065 

Contactgegevens 
Postadres : Fysiek adres : 

Postbus 3438 Gravenstraat 17 

1001 AE Amsterdam  1012 NL Amsterdam 

Bestuurssamenstelling per 31 december 2012 
De heer mr. S. Hepkema namens de Nationale Stichting De Nieuwe Kerk 

De heer mr. N.S.J. Koeman namens de Stichting Hermitage aan de Amstel   

De heer drs. B.A. Gieben namens de Nationale Stichting De Nieuwe Kerk 

De heer R.P. Hasper RA  namens de Stichting Hermitage aan de Amstel  

Het beleidsplan 
Voor het uitvoeren van de culturele activiteiten in de Nieuwe Kerk te Amsterdam en de Hermitage 

Amsterdam hebben de musea behalve de normale personeelsinzet ook behoefte aan flexibel 

personeel . Dit personeel wordt ingehuurd door De Stichting Programma de Nieuwe Kerk en 

Hermitage Amsterdam die dit zonder winstopslag doorberekend aan de Nationale Stichting De 

Nieuwe Kerk en de Hermitage Amsterdam. Hierdoor is de het saldo van de staat van baten en lasten 

van deze Stichting altijd nihil. 

Het beloningsbeleid 
De Stichting Programma De Nieuwe Kerk en Hermitage Amsterdam heeft een eigen 

arbeidsovereenkomst afgesloten met de oproepkrachten en overig personeel dat via deze stichting 

werkt. Binnen deze stichting wordt niemand beloond boven de wet normering topinkomens. Het 

bestuur ontvangt geen bezoldiging voor haar werkzaamheden. 

Doelstelling 
De doelstelling van de stichting is volgens de statuten : 

De stichting heeft ten doel te fungeren als steunstichting uitsluitend voor de Nationale Stichting De 

Nieuwe Kerk en de Stichting Hermitage aan de Amstel, hierna te noemen: de moederstichtingen, 

door het leveren van flexibele ondersteuning ten behoeve van de (inhoudelijke) voorbereiding en 
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organisatie van tentoonstellingen en andere evenementen in de door beide moederstichtingen, 

geëxploiteerde instituten, respectievelijk De Nieuwe Kerk en de Hermitage Amsterdam en voorts het 

verrichten van al hetgeen met één en ander rechtsreeks of zijdelings verband houdt of daartoe 

bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords. 

Verslag van de uitgevoerde activiteiten in 2012 
De Stichting Programma de Nieuwe Kerk en Hermitage Amsterdam heeft mensen ingehuurd en 

doorbelast aan de tentoonstellingen in de Nieuwe Kerk en de Hermitage Amsterdam. Voor een 

overzicht van de culturele activiteiten in beide musea wordt verwezen naar het verslag van de 

Nationale Stichting De Nieuwe Kerk en de Stichting Hermitage aan de Amstel. 

Financiële verantwoording 

Balans per 31 december 2012 
    

    

  31 december 2012 31 december 2011 

(in duizenden euro's)     

     

Vaste activa     

     

Vlottende activa     

     

Vorderingen op gelieerde stichtingen    150      126   

Overige vorderingen                  -     

Liquide middelen    38      3   

     188      129  

     

     188      129  

     

Eigen vermogen                  -                   -   

                     -                   -  

Schulden op korte termijn    74      8   

Schulden aan gelieerde stichtingen    14      17   

Te betalen loonheffing    47      54   

Salaris december uit te keren in januari volgend jaar    19      17   

Nog uit te keren vakantiedagen    11      17   

Vooruit ontvangen salariskosten    15      1   

Nog te betalen BTW    2                   -   

Crediteuren    6      15   

Overige kortlopende schulden     188      129  

       188       129  

    

 



 
4 

 

Staat van baten en lasten over 2012 
   

     

  2012 2011 

(in duizenden euro's)      

      

Baten      

Doorberekende kosten    823        853    

     823       853  

      

Lasten      

Salarissen    650      680  

Vakantiedagen    41      45  

Sociale lasten    106      104  

Onkostenvergoedingen                 -                   

-  

Overige personeelskosten                 -      1  

Kosten (salaris)administratie    12      11  

Kosten urenregistratie    8      10  

Bedrijfskleding    3                   

-  

Cursuskosten    3      2  

Algemene organisatiekosten                 -  

  

                 

-    

     823       853  

Financiële baten en lasten    

Ontvangen interest                 -                   

-  

Betaalde bankkosten                 -  

  

                 

-    

                  -                    -  

      

                    -                      -  

     

Grondslagen voor de bepaling van vermogen en resultaat  

   

De activa en passiva worden gewaardeerd op de nominale bedragen, voor wat de vorderingen 

betreft onder aftrek van noodzakelijk geachte voorzieningen. 

 

In de staat van baten en lasten worden verantwoord de vergoedingen van derden voor de in de 

verantwoordingsperiode verleende diensten en de daarmee samenhangende kosten.   

  


